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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Українська дитяча книга вже 

більше ніж півстоліття є важливою самостійною галуззю книговидавництва 

та цариною мистецтва графіки. Аналіз художньо-ілюстративного 

осмислення образів героїв літературної дитячої класики упродовж 1950-х – 

2010-х років є плідним для розуміння еволюції художнього мислення 

щонайменше трьох поколінь вітчизняних митців, які формували та 

розвивали книжкову графіку для дітей як особливе мистецтво 

літературоцентричного сприйняття твору. Ілюстрування класичних зразків 

української літератури демонструє загальний розвиток мистецтва графіки, 

що пережило декілька етапів у контексті радянського художнього мислення 

(1950-ті – 1980-ті роки), почало видозмінюватися та шукати нові засоби 

виразності та, зрештою, увійшло у стадію сучасного розвитку в 1990-х – 

2010-х роках.   

Починаючи з кінця 1950-х років, саме ілюстрування книг для дітей 

стало справжнім експериментальним художнім простором, у контексті 

якого формувалися нові творчі ідеї, стилістичні рішення, відбувався пошук 

нової образності та графічної форми. Упродовж другої половини ХХ 

століття дитяча книга згуртувала навколо себе багатьох видатних митців та 

дала змогу відносно вільно висловлюватися в художньому сенсі саме в 

просторі книжкового ілюстрування, де засилля ідеологічної цензури було 

не таким сильним. Традиції радянської дитячої книги, образ якої 

створювався такими художниками, як С. Караффа-Корбут, В. Голозубов, 

М. Стороженко, В. Литвиненко, А. Гілевич, В. Мельниченко, К. Штанко та 

багатьма іншими, розвивають сучасні досвідчені українські митці – 

К. Лавро, В. Єрко, В. Соколова, В.Ковальчук та ціла плеяда молодих 

авторів. Тому запропоноване дослідження становить актуальний напрям 

пошуків для сучасного вітчизняного мистецтвознавства. 

Художнє ілюстрування творів української дитячої літературної 

класики у згаданий період посіло особливе місце у книгодрукуванні для 

дітей. За радянських часів ця галузь книговидавництва розглядалася владою 

не тільки як потенційно важливий напрямок художньо-педагогічного 

патронажу маленького читача, але й як приклад мистецької репрезентації 

української художньої літератури – «національної за формою, радянської за 

змістом». У подальшому, під впливом загальної комерціалізації дитячого 

книгодруку, цей образ «літератури як ідеологеми» трансформувався у 

простір авторського художнього бачення. Згодом ілюстрації дитячої 

літературної класики поступово стають елементом ринкової комунікації 

між видавцем і читачем. 

Усі зазначені особливості потребують окремого аналізу та 

дослідження у контексті загального розвитку українського мистецтва 

графіки другої половини ХХ – початку ХХІ століття.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему 

дисертації узгоджено з тематикою наукових досліджень і планом 

підготовки наукових кадрів кафедри теорії та історії мистецтв Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв. Дослідження проводилося 

відповідно до основних напрямів досліджень науково-дослідного відділу, 

зокрема, дисертаційну роботу виконано в рамках фундаментальної 

науково-дослідної роботи, що фінансується за рахунок коштів державного 

бюджету МОНУ «Методологічні аспекти теорії творчості, матриці 

символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні світоглядних 

понять» (номер державної реєстрації 0314U003934) на 2014–2016 рр. 

Мета дослідження – дослідити еволюцію та встановити особливості 

художньої трактовки образів героїв в українській ілюстрованій дитячій 

книзі. 

У зв’язку з цим у роботі поставлені такі завдання:  

1) проаналізувати історіографію проблеми та джерельну базу, а також 

дотичних до неї питань; визначити особливості процесу наукового 

вивчення проблеми в межах фахової літератури радянського, 

пострадянського та сучасного періодів; 

2) зібрати та систематизувати зразки української дитячої ілюстрованої 

книги другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; 

3) встановити ілюстративні концепції української літературної дитячої 

класики означеного періоду;  

4) встановити коло провідних художників ілюстраторів; виявити 

художні прийоми книжкової графіки у дитячих виданнях другої половини 

ХХ – початку ХХІ ст.; 

5) з’ясувати коло композиційних рішень у практиці художньої 

візуалізації творів української дитячої класики та проаналізувати образно-

стилістичну еволюцію книжкової графіки в контексті розвитку мистецтва 

графіки в цілому; 

6) встановити співвідношення шрифтової композиції з принципами 

ілюстрування у виданнях української дитячої класики; 

7) визначити художньо-естетичні особливості ілюстрацій та дослідити 

еволюцію видозміни образу літературного героя в художньому просторі 

дитячої книжкової графіки другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  

Хронологічні межі дослідження – друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття.  

Географічні межі визначаються межами території сучасної України, 

що зумовлено предметом та метою дослідження. 

Об’єктом дослідження є дитяча художня книжка другої половини ХХ 

– початку ХХІ століття. 

Предметом дослідження є художня трактовка образів української 

дитячої класики зазначеного періоду. Предметом аналізу виступають 
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основні види ілюстрацій: сторінкові ілюстрації, заставки, буквиці, кінцівки, 

зокрема аналізуються й обкладинки дитячих книжок. 

Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на принципах 

системності. В основу систематизації матеріалу покладено історико-

культурний підхід у його хронологічному принципі. Для вирішення 

поставлених задач в роботі було використано наступні методи: 

хронологічний, мистецтвознавчий, метод узагальнення та систематизації, 

типологічний.  

Джерельна база дослідження побудована на двох головних видах 

джерел. Першу групу становлять книги українських письменників для 

дітей, які неодноразово перевидавалися, у тому числі твори українських 

класиків вітчизняної літератури, а саме: І. Котляревського, Т. Шевченка, 

Лесі Українки, І. Франка, М. Коцюбинського, Л. Глібова, С. Руданського, 

О. Вишні, П. Воронька, О. Гончара, Н. Забіли, М. Вінграновського, 

Л. Костенко, а також літературний матеріал, який увійшов у коло класичних 

видань для дітей уже за часів здобуття Україною державної незалежності. 

Його представляють твори В. Королева-Старого, М. Йогансена, Р. Скиби та ін. 

Друга група джерел – ілюстрації до книжок вищенаведених авторів, 

виконані такими художниками, як Л. Джолос та Є.Соловйов, 

В. Литвиненко, В. Мельниченко, С. Артюшенко, Є. Безніско, С. Караффа-

Корбут, А. Гілевич, С. Якутович, С. Адамович, М. Стороженко, 

В. Мельниченко, К. Штанко, К. Лавро, Р. Романишин та А. Лесик, 

В. Соколова, Я. Кернер-Вернер та багатьма іншими. 

Характер предмету дослідження зумовлює розширення кола джерел за 

рахунок суміжних дисциплін, зокрема літературознавства, культурології та 

графічного дизайну. Для розв’язання завдань, поставлених в роботі, нами 

було виділено основні групи джерел: оповідно-текстові джерела, спогади 

митців другої половини ХХ ст., що працювали в жанрі книжкової графіки.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що в межах дослідження було вперше:  

1) розглянуто зразки художньо-ілюстративних рішень творів 

української літературної класики як окремої комплексної складової 

загального процесу еволюції мистецтва графіки зазначеного періоду; 

2) визначено основні етапи та періоди розвитку ілюстрування творів 

української літературної класики для дітей упродовж другої половини ХХ 

– початку ХХІ століття;  

3) встановлено коло провідних художників ілюстраторів; виявлено 

основні концепції ілюстрування творів; з’ясовано спільні та відмінні риси у 

розвитку мистецтва книжкової графіки у творах для дітей в межах кожної 

ілюстративної концепції; 

4) з’ясовано основні композиційні та образно-стилістичні рішення, 

характерні для кожного із визначених періодів розвитку ілюстрування 

творів української літературної класики для дітей; 
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5) визначено художньо-естетичні особливості ілюстрацій та 

досліджено еволюцію видозміни образу літературного героя в художньому 

просторі дитячої книжкової графіки другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що результати 

наукового дослідження можуть бути використані: 1) у науково-теоретичних 

роботах, що стосуються питань ілюстрування дитячих книг; 2) сприятимуть 

формуванню нових поглядів на типологію та класифікацію ілюстрацій 

українських дитячих книг; 3) як предмет для широкої наукової дискусії та 

обговорення у професійному середовищі.  

Практичне значення роботи. Результати дисертаційної роботи 

можуть бути використані: 1) у навчально-методичній роботі (використання 

матеріалів для підготовки лекційних та практичних занять, написанні 

підручників, посібників, створенні методичних праць); 2) у роботі над 

створенням ілюстрацій до творів української дитячої літератури, оскільки в 

роботі зібрано чималий ілюстративний матеріал, що розкриває спектр 

існуючих рішень цього завдання та його аналітику. 

Особистий внесок здобувача полягає у виявленні шляхів розвитку 

ілюстрації української дитячої класики протягом другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття.  

Апробація результатів дослідження здійснювалася на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях: Міжнародній науково-

методичній конференції «Концепція сучасної мистецько-дизайнерської 

освіти України в умовах євроінтеграції» в рамках VІІI Міжнародного 

форуму «Дизайн-освіта 2015», 15-16 жовтня 2015 р. м. Харків, (ХДАДМ); 

Всеукраїнській науковій конференції професорсько-викладацького складу 

ХДАДМ за підсумками роботи 2015/2016 навч. року, 17 травня 2016 р., 

м. Харків (ХДАДМ); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття» 13 жовтня 

2016 р., м. Харків (ХДАДМ); Міжнародній науковій конференції «Problemy 

nowoczesnej edukacji (Глобальні тенденції і проблеми реалізації 

міжнародних освітніх та наукових програм)», жовтень 2017 (Польща, 

Ченстохова). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

викладено в 8-ми статтях, з яких 7 опубліковано в збірниках наукових 

праць, що входять до фахових видань, акредитованих ДАК України та 

введені в науковометричну базу, а також у закордонній публікації (1). 

Структура та обсяг дисертації.  

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

джерел та літератури (194 позиції) та трьох додатків, що оформлені 

окремою книгою: альбом ілюстрацій (145 позицій) та їх перелік, список 

публікацій та відомості про апробацію. Основний зміст роботи (текст) 

викладено на 164 сторінках.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми; визначаються мета, 

задачі, об’єкт, предмет, методи та територіальні й хронологічні межі 

дослідження; розкрито наукову новизну, практичне значення отриманих 

результатів, можливості їх застосування; подано інформацію щодо 

апробації основних результатів дослідження; відомості про структуру й 

обсяг дисертації.  

У розділі 1 «Історіографія проблеми, джерельна база та методи 

дослідження» висвітлено найважливіші здобутки вітчизняних і зарубіжних 

науковців у контексті обраної теми, проаналізовано спеціальну літературу, 

розкрито джерельну базу та методику роботи.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробленості теми» представлено 

історичний, мистецтвознавчий та соціокультурний підходи до висвітлення 

обраної теми вітчизняними і закордонними науковцями. 

Було встановлено, що проблематика художнього рішення образів 

героїв української дитячої літератури досліджується у міжпредметному 

просторі мистецтвознавства, літературознавства та культурології, тому 

аналіз стану дослідження проблеми спирається на всі зазначені напрямки її 

осмислення, залишаючи при цьому як домінанту мистецтвознавчий підхід. 

Показано, що використані в роботі над темою дисертації джерела 

утворюють дві великі групи. Першу складають дослідження, дотичні 

проблемі, запропонованій до розгляду у дисертації: узагальнюючі праці, 

присвячені висвітленню культурно-мистецької ситуації в Україні, 

проблемам і явищам українського графічного мистецтва доби, яка 

досліджується та попереднього часу, тобто першої половини ХХ століття, 

оскільки важливим завданням роботи був аналіз спадкоємності традиції 

ілюстрування української дитячої класичної літератури, яка зберігалася 

попри складні умови існування національного мистецтва в СРСР.  

Було розглянуто основні дослідницькі надбання у вивченні книжкової 

графіки першої половини ХХ століття. Виявлено, що перші публікації, 

присвячені вітчизняній книжковій графіці, були здійснені українськими 

науковцями ще у 1960-1970-х роках, про що свідчать праці 

Б. Лобановського (1962), Д. Горбачова (1974). Згодом, у 1980-х з’являється 

низка досліджень, в яких йдеться про розвиток української графіки першої 

третини ХХ століття, авторами яких є Ю. Бірюльов (1986), С. Білоконь 

(1988), Р. Яців (1989), в яких порушувалися питання про національну 

самобутність української книги доби модерну. 

Особливе місце серед досліджень 1990 – 2000-х років посідають праці 

Л. Соколюк, О. Лагутенко, Р. Яціва. Розвиток вітчизняної книги першої 

третини ХХ століття, як було доведено О. Лагутенко, був зумовлений 

діяльністю таких майстрів, як М. Жук, Г. Нарбут, М. Бойчук, А. Петрицький 

та ін. Доробок бойчукістів, таких як О. Сахновська, С. Налепинська-Бойчук, 
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І. Падалка, В. Седляр, у галузі вітчизняної книжкової графіки докладно 

розкриває Л. Соколюк.  

З набуттям Україною незалежності стала можливою поява 

досліджень Р. Яціва (1992), О. Голубця (2003), Г. Стельмащук (2013), 

присвячених усебічному висвітленню мистецької ситуації у Львові другої 

половини ХХ ст. (О. Голубець), розвитку книжкової графіки цього ж 

періоду (Р. Яців), розгляду творчих біографій українських художників 

діаспори (Г. Стельмащук). О. Голубець наголошує, зокрема, на тому, що 

підйом книжкової ілюстрації у цей час був зумовлений можливістю для 

митців «маскувати» свої творчі пошуки під книжкову ілюстрацію. 

О. Голубець особливо відзначає вплив таких художників-графіків, як 

Є. Лисик, І. Остафійчук, Ю. Чаришнікова, О. Аксиніна на мистецьке 

середовище Львова та молоде покоління українських митців. 

У контексті історії формування нової української книги особливого 

значення набуло виявлення ролі окремих художників у цьому процесі, що 

знайшло висвітлення в узагальнюючих ґрунтовних працях Ю. Бірюльова 

(2005), О. Лагутенко (2006). Зазначені автори розглядають нову книгу в 

контексті розвитку української сецесії на зламі ХІХ – ХХ століть, вказують 

на вагому роль у реформуванні львівського мистецтва книги художників 

С. Дембіцького, І. Труша, Ю. Панькевича, Т. Терлецького, Г. Колцуняка, 

О. Кульчицької, П. Ковжуна, які дотримувалися принципів книжкового 

синтезу.  

Найновіші узагальнюючі дослідження традицій ілюстрування дитячої 

літератури в Україні представлені публікаціями В. Гнатюка. Особливе 

значення для розкриття теми дисертації мали дослідження В. Стасенка, 

Л. Трохим, Р. Яціва та інших, присвячені аналізу творчого доробку окремих 

художників-ілюстраторів дитячих книжок, зокрема С.П. Караффа-Корбут.  

Важливу роль у дослідженні феномену дитячої книги у 2000-х рр. 

відіграє науковий доробок Е. Огар, яка студіює зазначене питання в 

контексті соціокультурного розвитку країни та, зокрема, особливу увагу 

приділяє проблематиці художнього образу дитячої книги в Україні 

І. Нілової, Г. Корнєєвої, О. Ламонової, І. Небесника, О. Литвиненко та ін. 

На сучасному етапі художній образ дитячої книги частково розглядається у 

дослідженнях К. Касьяненко та М. Єфімової (обидві роботи – 2016 р.). 

Окремим напрямком є дослідження образно-художньої побудови 

української дитячої книги другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Питання 

про особливості ілюстрування розглянуто у наукових розвідках 

А. Майовець, Н. Шульської та А. Манюхіної, І. Ткаченка.  

У зарубіжних дослідженнях тенденції в еволюції ілюстрування дитячої 

книги відзначає М. Чагодаєва, Л. Красовицька. Проаналізовано також 

дослідження К. Єськіної, Д. Герасимова, Т. Бруєвої та Г. Махашвілі, 

М. Алуєвої, І. Павлової, А. Абдулхакової, П. Нодельмана, А. Сілвей, Ф.-Дж 

Дартона, З. Фанга та ін.  
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Окремий напрямок становлять дослідження, спрямовані на аналіз 

візуальної репрезентації літературних героїв у межах національної 

ідентифікації книги, розвинений, зокрема, у розвідках Н. Лоліної, Е. Чер, 

О. Ялмаза. 

Було доведено, що сучасна вітчизняна історіографія фактично не 

розглядає проблему мистецьких особливостей ілюстрування дитячої книги 

комплексно. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» визначено коло 

джерел та охарактеризовано особливості побудови загальної джерельної 

бази дослідження. Розглянуто два основні типи джерел: твори мистецтва, 

які розглядаються як основний масив джерел, та документи, що мають 

відношення до художньої культури та мистецьких явищ. 

У підрозділі 1.3. «Методологія та методи дослідження» 

схарактеризовано методологію, методику та методи дослідження. Вказано, 

що дослідження ґрунтується на принципах системності. В основу 

систематизації матеріалу покладено історико-культурний підхід у його 

хронологічному принципі. 

У дослідженні були задіяні міжпредметний підхід, системний підхід, 

що представляють визначений у роботі предмет та об’єкт як цілісність. 

Серед методів дослідження загальнонаукової гуманітарної спрямованості 

нами першочергово було застосовано методи аналізу та синтезу, типології 

та класифікації, формально-стилістичного, порівняльного аналізу.  

Розділ 2. «Періодизація та типологія образів героїв української 

дитячої літератури в книжковій ілюстрації другої половини ХХ – поч. 

ХХІ ст.» присвячений аналізу зразків дитячої книги з метою встановлення 

періодизації та виведення типології образів героїв української дитячої 

літератури в книжковій ілюстрації зазначеного часу.  

У підрозділі «2.1. Періодизація розвитку образів літературних героїв 

у книжковій ілюстрації» розглянуто шляхи розвитку української дитячої 

ілюстрованої книги, а також виявлено такі тенденції у характері побудови 

візуального ряду у межах дитячої літературної класики, як: 1) перевага 

класичного образу; трансформація класичного образу героя 

(а) трансформація під впливом нового прочитання змісту класичного твору 

та б) видозміна ілюстративної концепції, її осучаснення, але без діалогу з 

літературними якостями твору); 3) комерційне використання літературного 

бренду. 

Констатовано, що, окрім зазначених тенденцій, важливе значення для 

усвідомлення еволюції художніх образів в ілюструванні дитячої книги має 

проблема «деконструкції героя», що в царині вітчизняної літератури має 

особливо значні прояви, адже українська дитяча книга пройшла 

щонайменше три великі трансформаційні етапи: радянський, 

пострадянський та новітній. 
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Зіставлення графічних образів героїв класичних творів наочно 

демонструє значні візуальні трансформації в акцентах, художніх засобах 

виразності та загальному естетичному настрої запропонованих 

художниками рішень від 1950-х до 2010-х років.  

Проаналізовано розмаїття візуальних репрезентацій творів класиків 

української літератури, створених упродовж зазначеного періоду. Зокрема, 

розглянуто ілюстрації І. Філонова, Л. Ільчинської, В. Погорелова, 

А. Жуковського, Е. Криги, В. Мельниченко, В. Глуздова, Н. Денисової, 

Г. Малакова, Н. Макарової, В. Литвиненка та ін. 

З'ясовано, що впродовж середини 1950-х – на 1980-х років візуальна 

репрезентація дитячої літератури поступово входить до загального ритму 

радянської ґенези оформлення книги, із двома паралельно існуючими 

напрямками: ансамблевим та станковим. 

Проведений нами аналіз дозволяє стверджувати, що основні 

закономірності візуальної репрезентації дитячих літературних творів у цей 

період виявляють себе як у площині мистецької еволюції станкової та 

книжкової графіки, так і у просторі соціокультурного буття дитячої книги, 

яка постає ідеологічно навантаженим продуктом, що від самого факту свого 

створення проектується як методологія ідеологічного впливу (виховання). 

Ця особливість дитячого книгодруку посилювала упродовж усієї другої 

половини ХХ ст. літературоцетричну складову книжкових проектів, адже 

партійно-ідеологічний контроль здійснювався на рівні видавничого 

репертуару, а вже по тому – на рівні його художньої репрезентації.  

Встановлено, що дитячий книгодрук 1950-х –1980-х рр. розвивався як 

органічна частина загальної радянської соціокультурної моделі, де 

ідеологічному патронажу підлягали не тільки особливості побудови книги 

як твору мистецтва та матеріального продукту, але й моделі візуальної 

репрезентації образу літературного героя, його художній пафос та загальне 

мистецьке прочитання. 

Показано, що новий зміст в ілюстрування дитячої літературної класики 

внесла парадигма шістдесятництва, яка в українському контексті мала 

особливі прояви у сфері культури та мистецтва. Дитяча книга стає 

своєрідною «сферою творчих пошуків» для нестандартних графічних 

рішень та осучаснення художнього інструментарію. Особливу роль у 

концепції дитячої книги періоду шістдесятництва відігравала класична 

українська література, що визначалася владою як ідеологічно корисна та 

мала стабільну і масштабну аудиторію читачів.  

Показано, що в радянський період образи казкових героїв наслідували 

традиційні риси етнографізму, а художники графічними засобами 

«висловлювали» літературну оповідь твору, як це простежується в 

ілюстративних творах А. Гілевич (1971), Л. Щукіна (1975), В. Литвиненко 

(1978).  
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З 1990-х років тривають пошуки нових засобів виразності та інших 

форм взаємодії між текстовими та ілюстративними площинами твору. 

Прикметно, що комерційна парадигма другої половини 1990-х років 

нерідко пориває із етнографізмом, осучаснює образи головних героїв. У 

2010-х роках класика повертається до читача із пафосним, ретельно 

продуманим та коректно виконаним «художнім начинням», як наприклад, 

у художньому рішенні К. Лавра, В. Соколової, К. Штанко, Я. Кернер-

Вернер та ін. Традиційні риси візуальної репрезентації, зокрема  

етнографізм, висловлення графічними засобами літературної оповіді твору, 

що їх так довго «витравлювали» у пострадянській дитячій книзі, знову 

стають у пригоді.  

Доведено, що 1990-ті рр. минулого століття були часом синтезу та 

активного творчого пошуку для митців, що попри скрутні можливості 

лишалися своєрідними та не втрачали власного мистецького обличчя. 

Художники станкового живопису і навіть монументалісти беруть активну 

участь у проектах ілюстрування дитячої книги, що також привносить до 

концепцій ілюстрування нові тенденції та якості, зумовлені зміною 

розуміння класичної дитячої літератури, що відтепер долучає до когорти 

визнаних та відомих майстрів слова не тільки втрачене покоління 

«розстріляного відродження» (В. Винниченко, М. Йогансен, О. Олесь тощо) 

та шістдесятників, але й авторів, що увійшли до вітчизняної літератури у 

статусі «молодих митців» на хвилі публіцистичного буму 1990-х рр. 

(Р. Скиба, О. Ірванець, К. Москалець та ін.) 

Встановлено, що у розвиткові дитячої книжкової ілюстрації 2000-ні – 

2010-ті рр. посідають особливе місце. Загальні трансформації дитячого 

книгодруку, практик читання та технік і технологій виконання книжкових 

ілюстрацій формують якісно нові обставини новітнього періоду, що мають 

вагомі відмінності і від радянського спадку другої половини ХХ століття, і 

від пострадянських пошуків 1990-х років. 

2000 – 2010-ті роки стали етапом становлення «авторської» дитячої 

книги, що набула подібного епітету завдяки творчим зусиллям художників-

ілюстраторів К. Лавра, В. Єрка, Е. Новікова, дизайн-студії «Аґрафка» 

(Р. Романишин і А. Лесів) та ін. Класичні графічні техніки (акварель, гуаш, 

туш) у поєднанні із новітньою художньою мовою (романтично-іронічна 

образність), починаючи з кінця 2000-х років, стають своєрідним трендом в 

ілюструванні літературних творів для дітей.  

У цей період художня ілюстрація формує «контактне середовище» 

дитини із книгою. Саме художньо-естетична складова книги постає 

головним мотивом для комунікації та зумовлює «глибину» проникнення 

дитини до змісту твору та художньо-образної системи книги. 

У середовищі авторської книги окремий вид художньої репрезентації 

складають ілюстративні концепції. Ця тенденція відрізняє останні п’ять-сім 

років еволюції дитячого книгодруку (2010-ті) та, вочевидь, є природним 
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наслідком загального характеру розвитку новітнього етапу 2000-х – 2010-х 

років. Яскравими представниками цього напрямку є львівські художники 

Романа Романишин і Андрій Лесів (дизайн-студія «Аґрафка»). Спільною 

рисою проектів студії є те, що в них особлива увага приділяється створенню 

образу головного героя книги, оскільки саме через нього здійснюється 

комунікація між уявним світом твору і читачем. Особливістю 2000-х – 2010-

х років є трансформація, як візуальна, так і художньо-змістовна, образу 

головного героя літературного твору, що в новому контексті набуває 

універсальних рис.  

У підрозділі 2.2. «Стилістичні особливості дитячої книжкової 

графіки другої половини ХХ – початку ХХІ ст.» простежуються зміни у 

візуальних характеристиках ілюстрацій. Тяжіння до реалізму, що 

спирається на історизм та етнографізм, більш характерне для ілюстрацій 

1950-х (В. Гливенко, М. Іванов, І. Філонов та ін.). 

У 1960-ті роки змінюються навіть звичні підходи до реалізму, що досі 

мав завжди парадний характер (а саме, ілюстрації Г. Малакова, що 

вирізняються гострою виразністю силуетів, впевненими стрімкими лініями 

малюнку, динамічним композиційний рішенням, складним розташуванням 

фігур у просторі.) Також у ці роки виникає, з одного боку, тяжіння до 

декоративізму та «примітивізму» (Н. Денисова, Н. Макарова), з іншого, – 

до більшої експресії, розкутого малюнку, що наближає ілюстрацію до 

європейських зразків (зокрема, ілюстрації В. Литвиненка викликають більш 

віддалені, але цілком можливі паралелі з далекосхідною гравюрою).  

У 1970-х виникає певна романтизація минувшини, а замість «широких 

народних мас» постають окремі яскраві характери та бажання підкреслити 

не стільки матеріальність, скільки дух народного життя (В. Касіян, 

А. Резниченко). Показано, що результатом романтичної «хвилі» в 

книжковій дитячій ілюстрації 1970-х рр. став художній принцип історичної 

стилізації.  

У 1980-ті широко вживається «аплікативний» прийом з утворенням 

кольорових площинних композицій, де існують усього два плани: 

основного тла та різноманітних фігур, які ніби в аплікаціях «накладаються» 

на фон однотонного забарвлення (О. Львов). Виявлено, що у 1990-х арсенал 

художніх прийомів українських художників збагатився за рахунок, перш за 

все, знайомства з раніше забороненими або цензурованими напрямами в 

образотворчому мистецтві ХХ століття (фовізм та експресіонізм, кубізм та 

сюрреалізм).  

Початок 2000-х років позначився тим, що книга зазнала важливих змін, 

вийшла на новий рівень. Щоб конкурувати з масовими постачальниками 

візуальної інформації, у книзі також необхідно було посилювати 

видовищність, яка б привертала увагу читачів. Задля досягнення цієї мети 

були задіяні чи не барокові принципи: дивувати – захоплювати – вражати, 

зреалізовані, зокрема, у створенні упізнаваних персонажів, позбавлених 
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надмірної реальності, певної мірою казково ефемерних (художники 

В. Соколова, М. Михайлишина) тощо. 

Виявлено, зокрема, такі художні прийоми, притаманні українській 

книжковій ілюстрації, як історизм та етнографізм, декоративізм та 

примітивізм, кадрування й монтаж, стилізація (історична, етнографічна), 

образність. 

У підрозділі 2.3. «Еволюція графічних концепцій в ілюструванні творів 

дитячої літератури» розглянуто зміну графічних концепцій ілюстрування 

дитячих творів української літературної класики. Виявлено особливості 

ілюстративних концепцій, що передбачає не тільки візуалізацію тексту 

твору, але й висловлення художньої інтерпретації, осмислення графічними 

засобами літературних сентенцій письменника.  

Стверджено на підставі проведеного мистецтвознавчого аналізу 

ілюстрування творів дитячої літературної класики другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття, що взаємовплив між формально-стилістичною 

структурою шрифтових та ілюстративних рішень виявляє себе у декількох 

напрямках, що протягом еволюції естетики дитячої ілюстрованої книги є 

типовими. 

Відзначено як перший тип використання буквиці як елементу 

загальної композиції ілюстрування. Об’єднано у другий тип  шрифтові 

рішення заголовків із художньо-естетичним цілим ілюстрації, вводячи до 

графічної концепції текстові фрагменти як елемент морфології ілюстрації. 

До третього типу віднесено акцидентні шрифтові рішення як 

композиційні елементи, що здатні як поєднувати структуру графічного 

висловлювання, так і руйнувати її, надаючи можливість художньому образу 

будувати «власну» шрифтову акциденцію.  
Зазначено, що такий взаємозв’язок спостерігається у багатьох дитячих 

ілюстрованих виданнях другої половини ХХ століття, проте особливе 

значення він має для жанру віршованих авторських абеток, що за природою 

свого призначення не можуть ігнорувати шрифтові рішення.  

Визначено композиційні прийоми та образно-стилістичні рішення на 

основі аналізу книжкових видань дитячої літературної класики другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття, що включає репрезентативне коло 

художників (понад тридцяти постатей), у більшості розглянуті в динаміці 

власної творчої еволюції (два і більше художніх проектів). 

Акцентовано на домінуванні в 1950-х–1980-х рр. у графіці книжкового 

малюнку ілюстративної філософії, за якою художник виступає співавтором 

твору, а його герой є стилістичною рефлексією письменницького бачення. 

Протягом 1990-х – 2010-х рр. найбільш відчутною для дослідження 

еволюції композиційних прийомів є поява нових форм ілюстрування, що 

насампочаток були у просторі авторського експерименту завдяки появі 

раніше заборонених або малопопулярних творів, що зумовило поступове 

розширення поняття «дитяча літературна класика» (М. Хвильовий, 
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О. Теліга, О. Апанович та ін.). Після 2000-х окреслено низку нових 

тенденцій в ілюструванні та художній графіці дитячої книги, зокрема 

експериментування із техніко-технологічними особливостями ілюстрації та 

засобами виразності традиційної книжкової графіки. Значно розширюється 

палітра художньо-композиційних засобів через збільшення кількості 

видавничих форматів та нові потужності повнокольорового друку.  

Виявлено, що за сучасних обставин триває подальша трансформація 

дитячої ілюстрованої книги, що багатьма дослідниками визначається як 

«полікультурний феномен», характерною рисою якого є симбіоз різних 

видів візуальних мистецтв, при цьому відбувається одразу сприйняття 

тексту як композиційного елементу, у результаті чого виникає поєднання 

лаконічної, інтелектуальної графіки та продуманого до дрібниць дизайну. 

У графічних композиціях важливу роль відіграють узагальнені форми, 

абстрактні кольори, використання яких відбувається за принципом 

асоціативної, а не натуралістичної відповідності (творча майстерня 

«Аґрафка» Р. Романишин та А. Лесів).  

З’ясовано, що в еволюції дитячого книгодруку 2010-тим притаманна 

поява авторської книги, що вирізняється своєрідною побудовою 

ілюстративних концепцій. Наголошено, що в умовах глобальних 

мультимедійних викликів саме художньо-естетична складова книги постає 

головним мотивом для комунікації та обумовлює глибину проникнення 

дитини до змісту твору та художньо-образної системи книги.  

Розділ 3 «Образи героїв дитячої літератури в українській 

книжковій графіці другої половини ХХ – початку ХХІ ст.». 
У підрозділі 3.1. «Художньо-естетичні особливості дитячої 

книжкової графіки 1950-х–1980-х років» проаналізовано зразки ілюстрацій 

книг для дітей з метою виявлення художньо-естетичних особливостей 

(М. Дерегус, М. Іванов, В. Касіян, А. Базилевич, О. Довгаль, В. Полтавець). 

Відзначено, зокрема, що 1950-м рр. притаманні традиції, закладені ще в 

перш.пол. ХХ ст. (зокрема, характерним є тоновий малюнок). 

Проведено мистецтвознавчий аналіз вибраного кола українських 

дитячих ілюстрованих книжок, що дозволило дійти таких висновків щодо 

еволюції візуального рішення образів літературних героїв. Зокрема, 

особливості розвитку книжкової ілюстрації початку 1950-х років спиралися 

на традиції книжкової графіки 1930-1940-х років. Образи літературних 

героїв книжок для дітей цього часу створювалися класиками української 

графіки – М. Дерегусом, В. Касіяном, О. Довгалем, А. Базилевичем, 

В. Полтавцем та ін. Це переважно герої епічних творів М. Гоголя, 

М. Вовчка, Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, зображення яких виконані за 

допомогою тонового малюнку з помітною увагою до психологічного 

портрету персонажу, його емоційного стану, конфлікту характерів. 

Помітною рисою образів виступає історико-етнографічна достовірність.  
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Відзначено, що на зміну розгорнутій оповідності та побутовій 

достовірності ілюстрацій попереднього періоду приходять узагальнено-

символічні тенденції. Видатні графіки А. Тетьора, В. Глуздов розвивають 

традиції графічної шевченкіани; образи творів Л. Українки знаходять своє 

візуальне втілення в ілюстраціях С. Караффа-Корбут, Л. Іванової, традицію 

ілюстрування творів М. Вовчка продовжують Н. Денисова, М. Стороженко; 

образи творів М. Коцюбинського відтворюють засобами образотворчого 

мистецтва Г. Якутович, М. Стороженко. Особливе місце в історії ілюстрації 

посідає літературний доробок для дітей І. Франка, до якого зверталися такі 

художники, як Л. Джолос та Є. Соловйов, С. Караффа-Корбут, 

В. Литвиненко, С. Артюшенко тощо. 

Твори письменників та поетів (зокрема, О. Вишні, П. Воронька, 

М. Вінграновського, В. Нестайка) отримують своє візуальне втілення 

завдяки творчості таких художників-ілюстраторів, як О. Шоломий, 

В. Мельниченко, А. Гилевич, Є. Безніско та багатьох інших. Цей період 

схарактеризовано активним пошуком нових форм подання візуального 

матеріалу (тут відзначимо поширення українських національних мотивів, 

зокрема створення національного коміксу, наближення до «наїву» та 

дитячого малюнку (Т. Денисенко, Ю. Сплавник). 

У підрозділі 3.2. «Образи героїв та їх трансформація в контексті 

мистецтва графіки 1990-х–2010-х рр.» відзначено, що зменшення 

цензурних рамок у 1990-ті справило неоднозначну реакцію та мало певні 

наслідки. З одного боку, це викликало тяжіння до експерименту, засвоєнню 

раніше недозволеного, бажання заново відкривати національні традиції. З 

іншого боку, це деякою мірою призводить до падіння якості поліграфії та й 

власне ілюстрації, інколи зробленої поспіхом у сумнівних кооперативних 

видавництвах. Цьому ще більше сприяв дефіцит української книжки в 

умовах нетривкої економіки та розпадом старих зв’язків і правил. Тільки 

наприкінці 1990-х ситуація починає вирівнюватися, а нові видавці дають 

змогу знов професійно стати до роботи художникам-ілюстраторам. 

Зосереджено увагу на тому, що особливості перехідного періоду  

1990-х рр. зумовлені процесами демократизації суспільства і держави. Обрії 

дитячої літератури тимчасово звужуються за рахунок зникнення новітніх 

оригінальних творів для дітей, написаних українською мовою на сучасному 

матеріалі. Однак цікавість до класики залишається незмінною і більшість 

видань зосереджується навколо відомих творів з новим художнім 

оформленням. Потрактування образів героїв дитячої літератури нерідко 

зазнають змін, йдуть урозріз із уже сталою традицією. Важливо зазначити, 

що не тільки новітня література викликає творчу провокацію у художників, 

і твори з класичного шкільного репертуару продовжують незмінні традиції 

авторського пошуку.  

Варто зазначити, що на початку ХХІ ст. традиції дитячої книжкової 

ілюстрації розвивають підтримані певними видавництвами і широко відомі, 
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зокрема, мистці В. Єрко, К. Лавро, К. Штанко. Їхні концепції візуалізації 

художніх образів полягають у тому, що ілюстратори намагаються 

допомогти читачеві заглибитися в зміст твору, залишаючи в малюнках 

багато «зачіпок» для пам’яті, зокрема, деталізуючи майже кожен епізод 

тексту, відображаючи, окрім сцен сюжету, яскраву характерність і 

психологічний стан діючих осіб. Відзначено тяжіння до народної картини 

та народної барокової ікони  (К. Лавро), насиченість художнього світу 

поєднує алюзії бароко, уже осмислені та «опрацьовані» модерном (В. Єрко) 

тощо. 

Доведено, що ринкові відносини в книжковій справі на початку 2000- х 

мали відчутний вплив на графічний компонент у виданнях і, поряд з 

окремими негативними факторами, об’єктивно спричинили подальший 

розвиток українського графічного мистецтва, даючи змогу художникам 

працювати у власному стилі та експериментувати у царині книжкової 

графіки. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Уперше в означених дисертацією хронологічних межах було 

здійснено дослідження проблеми художньої трактовки образів героїв 

української дитячої класики другої половини ХХ – початку ХХІ ст. На 

підставі аналізу історіографії широкого кола джерел, присвячених різним 

аспектам проблеми функціонування дитячої книжкової ілюстрації та 

ілюстрування дитячої літературної класики зокрема, було доведено, що, 

попри докладені значні зусилля щодо вивчення вітчизняного графічного 

мистецтва, дитяче відгалуження книжкової графіки не отримало належного 

наукового висвітлення у фаховій літературі, а візуальні рішення творів 

дитячої класики залишаються полем дослідницького пошуку.  

З’ясовано, що при вивченні візуальної репрезентації образів дитячої 

літератури домінує книгознавчий компонент, що акцентує головну увагу на 

питанні сприйняття книги, її образно-конструктивних особливостях 

побудови та культурі читання; дизайн дитячої книги та її конструктивні 

властивості розглядаються науковцями виключно як основа для 

формування художнього образу книги.  

2. На підставі зібраних та систематизованих зразків української 

дитячої ілюстрованої книги встановлено стилістичну відповідність 

ілюстрацій класичних літературних текстів для дітей своєму часові. 

Водночас було виявлено, що майже до початку 2000-х авторська 

літературна основа практично не підлягала мистецькій інтерпретації. 

Помітні зрушення базувалися, з одного боку, на засобах художньої 

виразності, притаманних конкретному митцю, а з іншого, – у творах 

певного часу чітко простежується слідування загальному естетичному 

настрою, актуальним стилістичним віянням того чи іншого періоду. 
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3. У результаті мистецтвознавчого аналізу визначено ілюстративні 

концепції української дитячої класики. Виявлено два основних підходи до 

розкриття образів літературних героїв: «літературоцентричний», що 

передбачає слідування тексту, акцентування уваги глядача на певних 

показових епізодах твору, що виразно характеризують персонажа та 

«стратегії ілюстративних концепцій», в якій налагоджується рівноправний 

діалог між двома авторами: письменником і художником, коли останній 

переміщує увагу глядача на нові, приховані шари класичного тексту.  

Показано, що «літературоцентризм» більш властивий для книжкової 

ілюстрації радянського періоду, який укупі з ідеологічними настановами 

щодо незмінного і затвердженого прочитання класичних творів, ставав 

стримуючим фактором у спробах урізноманітнити художню візуалізацію 

літературної основи.   

Акцентовано на важливості 1990-х років для зміни до наведеної вище 

парадигми «літературоцентризму». Цей час трактовано як час пошуків, у 

якому починається формування нових підходів до книжкової ілюстрації з 

більшою свободою художнього висловлювання (на відміну від більшості 

інших розвідок, що описують вказаний період виключно як занепад 

книговидавництва в Україні).  

Наголошено, що новітній період розвитку книжкової ілюстрації, який 

бере свій початок від 2000-х років, – це час, коли художник стає не просто 

співавтором, а інколи й автором паралельної візуальної концепції 

літературного твору.  

4. Встановлено, що протягом 1950-х-1980-х образ дитячої книги 

створювався такими художниками, як В. Голозубов, М. Стороженко, 

В. Литвиненко, А. Гілевич, В. Мельниченко, М. Дерегус, В. Касіян, 

О. Довгаль, А. Базилевич, В. Полтавець та багатьма іншими.  

Видатні графіки А. Тетьора, В. Глуздов розвивають традиції графічної 

шевченкіани; образи творів Л. Українки знаходять своє візуальне втілення 

в ілюстраціях С. Караффа-Корбут, Л. Іванової, традицію ілюстрування 

творів М. Вовчок продовжують Н. Денисова, М. Стороженко; образи творів 

М. Коцюбинського відтворюють засобами образотворчого мистецтва 

Г. Якутович, М. Стороженко. Особливе місце в історії ілюстрації посідає 

літературний доробок для дітей І. Франка, до якого зверталися такі 

художники, як Л. Джолос та Є. Соловйов, С. Караффа-Корбут, 

В. Литвиненко, С. Артюшенко тощо. 

Твори письменників та поетів (зокрема, О. Вишні, П. Воронька, 

М. Вінграновського, В. Нестайка) отримують своє візуальне втілення 

завдяки творчості таких художників-ілюстраторів, як О. Шоломій, 

В. Мельниченко, А. Гилевич, Є. Безніско та багатьох інших. Цей період 

схарактеризовано активним пошуком нових форм подання візуального 

матеріалу (тут відзначимо поширення українських національних мотивів, 
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зокрема створення національного коміксу, наближення до «наїву» та 

дитячого малюнку (Т. Денисенко, Ю. Сплавник).  

У 1990-ті – 2010-ті рр. традиції дитячої книжкової ілюстрації 

розвивають підтримані певними видавництвами сучасні досвідчені 

українські митці К. Штанко, В. Соколова, В. Ковальчук та ціла плеяда 

молодих авторів, відбулося становлення «авторської» дитячої книги, що 

набула подібного епітету завдяки творчим зусиллям широко відомих 

художників-ілюстраторів К. Лавра, В. Єрка, Е. Новікова, дизайн-студії 

«Аґрафка» (Р. Романишин і А. Лесів). 

Виокремлено художні прийоми, притаманні українській книжковій 

ілюстрації у дитячих виданнях другої половини ХХ – початку ХХІ ст., 

зокрема: узагальненість й умовність трактування форми і простору, 

площинність зображення, декоративізм та примітивізм, аплікація, 

історична стилізація, етнографізм, образність та видовищність, 

кінематографічність.  

5. Представлено головні композиційні та образно-стилістичні 

рішення дитячої книжкової ілюстрації на підставі аналізу творчості 

репрезентативного кола художників означеного хронологічного періоду. 

Так, у 1950-ті–1980-ті рр. у книжковій графіці домінує ілюстративна 

філософія, в якій герой, представлений художником, є свого роду 

стилістичною рефлексією письменницького бачення. У 1990-ті – 2010-ні рр. 

найбільш відчутною є зміна характеру читання та поступове розширення 

поняття «дитяча літературна класика», що дозволяє включати до 

мистецької образотворчої рефлексії нових авторів, а разом з тим 

розширення простору авторського експерименту.  

Зазначено, що після 2000-х рр. палітра художньо-композиційних 

засобів значно розширюється через збільшення кількості видавничих 

форматів та нових потужностей повнокольорового друку, серед художньо-

композиційних засобів, притаманних новітньому періоду, зокрема, 

відзначено: поетизацію образно-стилістичної структури ілюстрування; 

занурення у світ історичних подій та загалом насичення історичними 

рисами головних героїв літературних творів; переосмислення художнього 

образу героя дитячої літератури у класичних творах для дітей за допомогою 

композиційних та формально-стилістичних прийомів. 

6. Досліджено співвідношення шрифтової композиції з принципами 

ілюстрування. Так, до першого типу віднесено використання буквиці як 

елементу загальної композиції; другий тип включає шрифтові рішення до 

графічної концепції, як елемент морфології ілюстрації; у третьому типі 

використовуються акцидентні шрифтові рішення, які в окремих випадках 

постають як композиційні елементи, що об’єднують структуру графічного 

висловлювання, а в іншому – навпаки руйнують її, надаючи можливість 

художньому образу будувати «власну» шрифтову акциденцію. 
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Уперше розглянуто принципи взаємодії між основними елементами 

морфології дитячої книги, зокрема, – між форматом видання та характером 

образно-стилістичного рішення; між морфологічною побудовою тексту та 

ілюстративним наповненням книги; між елементами графічної ілюстрації, 

що реалізуються через відповідні засоби виразності, використані 

художником-ілюстратором. 

7. Доведено, що художньо-естетичні особливості дитячої книжкової 

ілюстрації знаходяться у тісній взаємодії з основними композиційними 

прийомами та образно-стилістичними рішеннями, характерними для розвитку 

української книжкової графіки другої пол. ХХ  в сегменті дитячої літератури.  

На першому етапі (1950-ті - 1980-ті роки) паралельно розвиваються дві 

основні лінії зображення: реалістичне, з одного боку, і тяжіння до 

узагальнення і символізму, з іншого. Відзначено, що дитяча книжкова 

ілюстрація цього часу проходить складну еволюцію від традиційних форм 

візуальної репрезентації образів класичної дитячої літератури, 

орієнтованих на практику соцреалізму, до творчих пошуків шістдесятників, 

які розпочинають нову ґенезу художнього діалогу із наративами 

письменників-класиків, що існує паралельно із офіційним мистецтвом. 

На початку 1990-х у художньо-естетичній програмі дитячої 

ілюстрації очікувано поширюються українські національні мотиви 

(В. Мельниченко, В. Ковальчук, І. Пеник). Однак найважливішим є те, що 

в цей непростий період починається активний пошук нових форм подання 

візуального матеріалу. Важливим моментом також стає власний творчий 

світ художника, який відтепер виборює право на цілком самостійну 

авторську інтерпретацію (наприклад, авторські книжки Р. Романишин та 

А. Лесика (дизайн-студія «Аґрафка»). 

З початку 2000-х означені тенденції набувають розвитку, підтримані 

приватними видавництвами («Видавництво Старого Лева», «А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА», «Богдан», «Ранок» та ін.), системою книжкових форумів, 

конкурсів, фестивалів. Місце і роль художника надзвичайно підсилюються, 

а створена ним власна художньо-естетична система стає самостійним 

фактором, що впливає на видавничий маркетинг і відповідний читацький та 

глядацький попит. 

Відзначено, що особливістю 2000-х – 2010-х років є трансформація, 

як візуальна, так і художньо-змістовна, образу головного героя 

літературного твору, що в новому контексті набуває універсальних рис.  

Визначено, що в процесі розвитку в другій половині ХХ – початку 

ХХІ ст. образів героїв в ілюстрації української літератури естетична 

програма дитячої книги розгортається у значно ширшому просторі 

композиційних та стилістичних рішень, а книга для дітей, зазнавши 

трансформації, постає художньо-мистецьким твором у межах художньо-

літературного твору, при цьому її мистецькі якості підпорядковуються 

формальним рішенням книги як матеріального продукту. 
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Дослідження присвячене виявленню трансформацій, що відбувалися з 

українською дитячою книжковою ілюстрацією протягом другої половини 

ХХ – поч. ХХІ ст. шляхом аналізу образів героїв української дитячої 

літератури, створених засобами образотворчого мистецтва. Узагальнено 

наукові та методологічні підходи до вивчення запропонованої теми, 

опрацьовано значний обсяг літератури та візуальних джерел. З метою 

комплексного осмислення спадкоємності традицій в дитячій книжковій 

ілюстрації використано результати досліджень з української книжкової 

графіки першої половини ХХ століття.  

У роботі окреслено основні етапи розвитку образу літературного герою 

вітчизняної дитячої класики, виявлено домінуючі композиційні прийоми та 

образно-стилістичні рішення дитячої книжкової ілюстрації в означений 

хронологічний період. У дослідженні виявлено суттєві особливості образу 

літературного герою українських дитячих книжок від 1950-х років до 

новітнього періоду розвитку книжкової ілюстрації, що бере свій початок від 

2000-х років. Доведено, що художньо-естетичні особливості дитячої 

книжкової ілюстрації знаходяться в тісній взаємодії з основними 

композиційними прийомами та образно-стилістичними рішеннями, 

характерними для трьох основних означених періодів розвитку української 

книжкової графіки в сегменті дитячої літератури.  

Ключові слова: образ героя, дитяча книга, трансформації, книжкова 

графіка, шрифт, заставка, кінцівка, обкладинка, образна система, образ 

книги, концепція видання, метод соцреалізму, полістилізм, цензура, 

ідеологія, інноваційні технології. 
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Исследование посвящено выявлению трансформаций, которые 

произошли с украинской детской книжной иллюстрацией на протяжении 

второй половины ХХ – нач. XXI в. путем анализа образов героев 

украинской детской литературы, созданных средствами изобразительного 

искусства. Обобщены научные и методологические подходы к изучению 

предложенной темы, обработан значительный объем литературы и 

визуальных источников. С целью полноценного осмысления 

преемственности традиций в детской книжной иллюстрации использованы 

результаты исследований украинской книжной графики первой половины 

ХХ века. 

В работе обозначены основные этапы развития образа литературного 

героя отечественной детской классики, выявлены доминирующие 

композиционные приемы и образно-стилистические решения детской 

книжной иллюстрации в указанный хронологический период. В 

исследовании выявлены значимые особенности образа литературного героя 

украинских детских книг от 1950-х гг. до новейшего этапа развития 

книжной иллюстрации, который начинается с 2000-х гг. Доказано, что 

художественно-эстетические особенности детской книжной иллюстрации 

находятся в тесном взаимодействии с основными композиционными 

приемами и образно-стилистическими решениями, характерными для 

основных указанных периодов развития украинской книжной графики в 

сегменте детской литературы. 

Ключевые слова: образ героя, детская книга, трансформации, 

книжная графика, шрифт, заставка, концовка, обложка, образная система, 

образ книги, концепция издания, метод соцреализма, полистилизм, цензура, 

идеология, инновационные технологии. 

 

ABSTRACT 

Tokar M.I. Images of heroes of Ukrainian children's literature in the 

book illustration of the second half of the XX – beginning of the XXI century. 
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Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate in the History of 

Art, Specialty 17.00.05 – Fine Arts. – Kharkiv State Academy of Design and Arts, 

Lviv National Academy of Arts, Ministry of Science and Education of Ukraine, 

Lviv, 2018.  

The research is devoted to the discovery of the transformations that 

happened to the Ukrainian children's book illustration during the second half of 

the XX century – early XXI century by means of analyzing the images of the 

heroes of Ukrainian children's literature created by means of fine arts. The 

scientific and methodological approaches to the study of the proposed topic are 

generalized, a considerable amount of literature and visual sources have been 

processed. In order to comprehend the continuity of traditions in children's book 
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illustration, the results of research on Ukrainian book graphics of the first half of 

the XX century have been used. 

The work outlines the main stages in the development of the image of the 

literary hero of the native children's classics, the dominant compositional 

techniques and figurative-and-stylistic solutions of the children's book illustration 

in the marked chronological period are revealed. The research has revealed 

significant features of the image of the literary hero of Ukrainian children's books 

from the 1950s to the newest period of the development of book illustration, 

which dates back to the 2000s. It has been proved that artistic-and-aesthetic 

peculiarities of children's book illustration are in close interaction with the main 

compositional techniques and figurative-and-stylistic solutions typical of the 

three main designated periods of development of Ukrainian book graphics in the 

segment of children's literature. 

According to the results of the research, it is the first time the main stages 

of the development of illustration of works of Ukrainian literary classics for 

children during the second half of the XX - the beginning of the XXI century have 

been determined; a comprehensive typology and classification of the basic 

concepts of illustration of works have been carried out. During the analysis, the 

basic compositional and figurative and stylistic solutions have been found out, 

which are typical for each of the specified periods of development of the 

illustration of works of Ukrainian literary classics for children. The artistic and 

aesthetic features of the semiotic space of children book graphics in the context 

of the evolution of the aesthetics of the image of the literary hero in the artistic 

space of the children book graphics of the second half of the XX - the beginning 

of the XXI century has been explored. It is the first time the typology of the ratio 

of the font composition to the principles of illustration is proposed. 

The academic paper presents the main compositional techniques and 

figurative and stylistic solutions of the children book illustration of the specified 

chronological period. This way, from the middle of the twentieth century until 

the end of the 1980s, illustrative philosophy dominated in book graphics, in which 

the hero represented by the artist is a stylistic reflection of the writer's vision. In 

post-Soviet times (1990's - 2000's) the most noticeable change is the one in the 

nature of reading and the gradual expansion of the concept of "children literary 

classics", which allows the inclusion of new authors into the artistic visual 

reflection, and at the same time the space of the author's experiment expands. In 

the new period - 2000's - 2010's, the palette of artistic and compositional materials 

is greatly complemented by the increasing number of publishing formats and new 

capacities of full-colour printing. 

Key words: image of the hero, children's book, transformation, book 

graphics, font, head-piece, ending, cover, image system, image of the book, 

concept of publication, method of social realism, polystylism, censorship, 

ideology, innovative technologies. 
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