
Постановка проблеми

Перед пам’ятними подіями
людська свідомість зазвичай від�
новлює пройдене, аналізує дося�
гнуте. Так сталося і цього разу —
80�річчя від дня створення Ук�
раїнської академії друкарства,
пожвавило інтерес до історії ут�
ворення, розвитку та діяльності
навчального закладу. Створе�
ний 1930 року в тодішній столиці
Української СРР — Харкові, нав�
чальний заклад на роки став єди�
ним в Україні, де готували спе�
ціалістів для потреб видавничої
справи та поліграфії (іншим ви�
щим навчальним закладом та�
кого профілю був Московський
поліграфічний інститут), забез�
печуючи галузь висококваліфі�
кованими кадрами. 1945 р. за�
клад було переведено до Льво�
ва; наприкінці 1950�х в інституті
утворено Київський вечірній фа�
культет (тепер Видавничо�полі�
графічний інститут НТУУ «КПІ»),
а в 1960�ті — Хмельницький за�
гальнотехнічний (тепер Хмель�

ницький національний універси�
тет). Сьогодні у м. Сімферополі
функціонує Кримський інститут
видавничо�поліграфічної, інфор�
маційної технології Української
академії друкарства. За прой�
дені роки розширилися функції
навчальної структури, незрівнян�
но змінилася її матеріально�тех�
нічна база. Минуле та сьогодення
Української академії друкарства
становить інтерес не тільки для
випускників закладу та його пра�
цівників, для регіону, де функціо�
нує вищий навчальний заклад, а
й для тих, хто вивчає історію
розвитку вітчизняної поліграфії
та видавничої справи.

Аналіз основних досліджень

і публікацій, 

постановка завдання

Слід зазначити, що історії ака�
демії, як такої ніколи не існувало.
Існують окремі публікації при�
свячені певним аспектам діяль�
ності навчального закладу, на�
уковим школам академії. Реєстр
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цих публікацій можна знайти у
покажчиках [1—3]. Документи з
історії академії можна розділити
на дві групи: архівні дані та видан�
ня академії й інших організацій.
В архіві закладу зберігаються
особові справи співробітників,
накази, відомості на заробітну
плату та протоколи засідань
вчених рад з часу відновлення
роботи інституту в Харкові в
1944 році. Окремий фонд доку�
ментів навчального закладу є в
Державному архіві Львівської
області.

Другою групою документів є
видання інституту, до яких нале�
жать інститутські багатотиражні
газети «За кадри поліграфії» (ви�
ходила упродовж 1931–1936 рр.)
і «Радянський поліграфіст» — за�
початкована 1950 р. і видається
донині під назвою «Поліграфіст».
У 1938 р. вийшов з друку пер�
ший випуск збірника праць полі�
графічного інституту. Протягом
1939–1941 рр. у закладі було
підготовлено до друку й надру�
ковано сім випусків «Наукових
записок». Уже 1947 р. видання
«Наукових записок» відновили —
побачив світ їх восьмий випуск.
Упродовж 1947–1962 рр. було ви�
дано сім випусків збірника; ви�
дання науково�технічного збір�
ника «Наукові записки» віднов�
лено 1999 р. У 1964 р. побачив
світ перший випуск міжвідомчо�
го республіканського науково�
технічного збірника «Полігра�
фія та видавнича справа». Дер�
жавний комітет Ради Міністрів
Української РСР з друку визна�
чив Український поліграфічний
інститут ім. Івана Федорова го�
ловною установою з випуску
цього збірника (він виходить
досі вже як видання академії).

Окремі публікації, що стосу�
ються діяльності інституту, дру�
кувалися в журналі «Полиграфи�
ческое производство», що вихо�
дить донині в Москві під назвою
«Полиграфия». 

Відомості про окремі аспекти
організаційної структури нав�
чального закладу та його спів�
робітників також є в академічних
проспектах [4—13] та довідни�
ках: «Борці за возз’єднання»,
«Друковані праці науково�педа�
гогічних співробітників Українсь�
кого поліграфічного інституту
ім. Івана Федорова, опубліковані
в 1930–1970 рр.», «Письменники
Радянської України. 1917–1987»,
«Письменники Радянського Льво�
ва», «Українські радянські худож�
ники», «Учені вузів Української
РСР», «Хто є хто: Довідник. Про�
фесори Національного технічно�
го університету України «Київсь�
кий політехнічний інститут»
[14—21]. Свого часу побачили
світ видання про окремі струк�
турні підрозділи академії [22—
29]. При написанні статті також
стали у нагоді численні біобіб�
ліографічні покажчики вчених
академії друкарства [30—56].

Виклад основного 

матеріалу

Українська академія друкар�
ства — спадкоємиця й правона�
ступниця Українського полігра�
фічного інституту (УПІ) ім. Івана
Федорова, історія якого розпо�
чинається в далекому 1930 р. Са�
ме у квітні того року було прий�
нято рішення перевести полігра�
фічні факультети Київського та
Одеського художніх інститутів у
тодішню столицю Української
СРР м. Харків, об’єднавши їх з
поліграфічним факультетом Хар�
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ківського художнього інституту,
та створити самостійний полі�
графічний навчальний заклад.
Улітку того року в містах Одесі,
Дніпропетровську, Києві, Хар�
кові невеликі групи з 25–30 ро�
бітників навчалися на спеціаль�
них підготовчих курсах до всту�
пу в інститут. До занять 1 жовтня
1930 р. приступило 164 студен�
ти, практично усі робітники з ве�
ликим виробничим стажем та
досвідом громадсько�госпо�
дарської роботи.

2 грудня 1930 р. відбулося
урочисте відкриття інституту в
м. Харкові. На перших порах
інститут займав усього кілька
кімнат у підвалі Харківського ху�
дожнього інституту: вдень це
були аудиторії, а вночі — гурто�
житок. У лабораторіях знаходи�
лися лише один лінотип, одна
тигельна та одна плоскодру�
карська машини. Студенти про�
тягом тижня напружено вчили�
ся, а ближче до вихідних цілі ночі
й увесь вихідний день переваж�
на їх більшість працювала скла�
дачами або друкарями у хар�
ківських друкарнях.

Першим директором інститу�
ту було призначено декана полі�
графічного факультету Київсь�
кого художнього інституту, інже�
нера�технолога М. Г. Шевченка.
Заступником директора з нав�
чальної частини став А. Х. Сере�
да. Саме ці люди разом з викла�
дацьким складом багато зроби�
ли для того, щоб перетворити
новостворений Український по�
ліграфічний інститут у заклад,
який відповідав би високим ви�
могам часу.

На момент створення інсти�
тут складався з трьох факульте�
тів: загальноінститутська кафе�

дра загальноосвітніх дисциплін
(завідувач В. П. Підшевкин); ін�
женерно�технологічний факуль�
тет (декан М. Г. Кулага) з кафед�
рами: рельєфного (високого)
друку (завідувач І. М. Сакалов),
рівного (літографія та офсет)
друку (І. І. Іванов), фотомеханіки
та глибокого друку (К. Д. Тільк),
механіки та машинознавства
(Н. М. Калюжний), технології полі�
графії (Зенкевич, потім А. М. Со�
колов); інженерно�економічний
факультет (декан Ю. М. Коханівсь�
кий) з кафедрами: соціально�еко�
номічних та історичних дисциплін
(Б. Таубе), економіки поліграфіч�
ного виробництва (В. П. Волковиць�
кий), економіки праці (А. М. Левін);
художньо�конструкторський фа�
культет (Г. М. Пустовіт): лабора�
торія поліграфічної продукції
(А. Х. Середа), художньо�графіч�
ної культури (В. І. Касіян). Інсти�
тут замислювався як заклад, що
мав готувати інженерів техно�
логів (високого, рівного, глибо�
кого друку та раціоналізації) та
інженерів механіків, інженерів
економістів та конструкторів по�
ліграфічної продукції.

Одночасно зі створенням ін�
ституту відкрили аспірантуру
для підготовки наукових кадрів
для поліграфії. Тоді ж перша гру�
па аспірантів була прийнята на
науково�дослідну кафедру (заві�
дувач А. Х. Середа) Українського
поліграфічного інституту. Науко�
ва і методична роботи інституту
пожвавлюються з організацією
в 1932 р. у Харкові на базі науко�
во�дослідної кафедри полігра�
фічного інституту Українського
науково�дослідного інституту
(УкрНДІ) поліграфії, який разом
з УПІ розпочав вирішувати проб�
леми технічної реконструкції
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поліграфії. Значна частина спів�
робітників УкрНДІ поліграфії
працювала водночас як у науко�
во�дослідному, так і в навчально�
му закладах. Роботи, виконані
науковцями НДІ й викладачами
інституту, успішно впроваджу�
валися у виробництво і в нав�
чальний процес. 

Уже на другому році свого
існування інститут виріс у нав�
чально�поліграфічний комбінат
ім. М. О. Скрипника (директор
А. О. Барг), який складався з ін�
женерно�технологічного, інженер�
но�економічного та художньо�
конструкторського факультетів.
Окрім того, у систему комбінату
на правах факультетів входили
технікум, денний та вечірній
робітничі факультети у Харкові,
вечірній робітфак у Києві. Підго�
товка спеціалістів для полігра�
фічної продукції велася в інсти�
туті за напрямками: інженер�
технолог високого, плоского та
глибокого друку, інженер�еко�
номіст, спеціаліст фототехніки,
інженер�поліграф�хімік.

Перший випуск інженерів�
поліграфістів у складі 106 осіб
відбувся у 1935 р. До початку
Великої Вітчизняної війни УПІ
закінчило близько 400 спеціа�
лістів вищої кваліфікації. Саме
вони — випускники 1930�х, взя�
ли найактивнішу участь у ста�
новленні поліграфічної індустрії. 

Організатори інституту зіткну�
лися зі значними труднощами
при формуванні професорсько�
викладацького складу, адже в
країні не існувало спеціальної
вищої поліграфічної школи. До
читання лекцій і проведення
практичних занять з фахових
дисциплін стали залучати висо�
кокваліфікованих робітників, що

пройшли школу адміністрати�
вно�керівної роботи в поліграфії.
Серед них слід, зокрема, назва�
ти А. М. Соколова, Н. В. Самока�
това. Разом з виробничниками
до читання лекцій були запро�
шені висококваліфіковані спе�
ціалісти — В. І. Касіян і А. Ф. Сере�
да, Ю. В. Коршун, Л. Г. Леневич,
Б. О. Римаренко, С. Є. Єржиков�
ський, П. К. Голубятников, а та�
кож молоді талановиті науковці,
які згодом вписали свою сторін�
ку в історію не лише навчально�
го закладу, а й поліграфії зага�
лом, — А. М. Левін, С. В. Воєца,
Б. Г. Куслицький, Г. А. Львовсь�
кий, М. Г. Кулага та ін. Поступово
Хар�ків перетворювався в центр
поліграфічної галузевої науки,
що супроводжувала виробниц�
тво, яке активно модернізувало�
ся у 30�ті роки ХХ століття. 

У вересні�жовтні 1941 р. фун�
кціонування УПІ в м. Харкові бу�
ло припинено, робота віднови�
лася тільки у серпні 1944�го
після звільнення міста від ні�
мецьких загарбників Радянсь�
кою армією (постанова Ради
Народних Комісарів УРСР від
04.08.1944 р. № 952). Директо�
ром інституту було призначено
В. С. Парчевського, заступни�
ком — С. В. Воєцу. Інститут став
підпорядковуватися управлінню
у справах поліграфії і видав�
ництв при РНК УРСР (до Великої
Вітчизняної війни заклад нале�
жав до системи Народного Комі�
саріату місцевої промисловості
УРСР). Спочатку планувалося
перемістити УПІ до м. Києва, але
у травні 1945 р. його було пере�
ведено до м. Львова (постанова
РНК УРСР від 20.01.1945 р. № 36).

Нелегких сім повоєнних років
— з 1945�го до 1952 рр. — ди�
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ректором УПІ ім. Івана Федоро�
ва працював кандидат технічних
наук доцент С. Ю. Келлер. Це
період практично другого наро�
дження інституту: повністю зруй�
нований за роки війни у м. Хар�
кові, його було заново організо�
вано та відновлено у м. Львові;
укомплектовано науково�педа�
гогічний та адміністративний
персонал; відновлено видання
«Наукових записок», що виходи�
ли у 1939–1941 рр.

Щоб відновити пережите за�
кладом і водночас відчути зміни
часу і масштабності перетво�
рень, подамо структуру інститу�
ту, його періодичну реорганіза�
цію детальніше. У 1945–1946 рр.
УПІ діяв у складі трьох факуль�
тетів. Загальноінститутські ка�
федри: військової підготовки
(завідувач Ф. Я. Волковицький),
математики і фізики (С. М. Ва�
сильєв, потім Е. С. Бушуев), ма�
шинобудівного креслення та на�
рисної геометрії (С. Ю. Келлер).
Інженерно�економічний факуль�
тет (декан О. І. Колінько) з кафе�
дрою економіки і організації полі�
графічної промисловості (заві�
дувач Б. Г. Куслицький). Інже�
нерно�технологічний факультет
(декан О. І. Колінько) з кафедра�
ми: технології поліграфічних про�
цесів (завідувач Б. В. Ковален�
ко), поліграфічних матеріалів
(Г. А. Львовський), хімії (І. І. За�
болотний). Редакційно�видавни�
чий факультет (декан М. С. Лима�
ренко) з кафедрами: марксиз�
му�ленінізму (завідувач Г. І. По�
лубичко, потім В. М. Завгород�
ній), мови і літератури (М. С. Ли�
маренко), оформлення книги
(О. Л. Кульчицька). Інститут го�
тував кадри з таких спеціально�
стей: «Технологія поліграфічно�

го виробництва»; «Економіка,
організація і планування полі�
графічної промисловості»; «Ху�
дожнє оформлення книг і жур�
налів».

У червні 1946 р. навчальний
заклад перейшов у відання Мі�
ністерства вищої освіти СРСР з
безпосереднім підпорядкуван�
ням Головному управлінню ма�
шинобудівних вузів міністерства.
1947 р. в інституті припинилося
викладання військової підготов�
ки студентів і зліквідовано війсь�
кову кафедру (завідувач Ф. Я. Вол�
ковицький), навзамін у березні
1948 р. в інституті організовано
кафедру фізичного виховання і
спорту (завідувач В. І. Христинін).

У 1948–1949 навчальному
році на редакційно�видавничо�
му факультеті інституту розпо�
чато підготовку спеціалістів зі
спеціальності «Редагування по�
літичної і художньої літератури»
та продовжено підготовку фа�
хівців з «Художнього і технічного
оформлення книг і журналів». У
серпні 1948 р. відбулася реор�
ганізація факультетів. Було лікві�
довано інженерно�економічний
факультет і створено механіч�
ний факультет, на якому стали
готувати фахівців зі спеціально�
стей: «Поліграфічні машини» і
«Технологія машинобудування»,
на технологічному — готували
спеціалістів з «Технології полігра�
фічного виробництва» та «Орга�
нізації і економіки поліграфічно�
го виробництва». За механічним
факультетом (декан В. С. Цацкін,
потім Г. А. Львовський) закрі�
плено кафедри: поліграфічних
машин (завідувач Л. Г. Леневич,
потім Б. О. Ворохобін і знову
Л. Г. Леневич), фізики і математи�
ки (Д. Д. Лазебник, потім С. М. Ва�
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сильєв), нарисної геометрії і
графіки (С. Ю. Келлер); за тех�
нологічним (декан Г. А. Львовсь�
кий) — кафедри неорганічної і
органічної хімії (завідувач І. І. За�
болотний), поліграфічних мате�
ріалів (Г. А. Львовський), техноло�
гії поліграфічного виробництва
(М. В. Славінський), економіки
поліграфічної промисловості
(Б. Г. Куслицький); за редакцій�
но�видавничим (декан М. С. Ли�
маренко) — кафедри мови і літе�
ратури (завідувач М. С. Лимарен�
ко), іноземних мов (П. А. Мішин),
художньо�технічного оформлен�
ня друкованої продукції (С. В. Воє�
ца). Кафедри марксизму�ле�
нінізму (А. Д. Рябишев, потім
Й. Д. Черниш) та фізичного ви�
ховання і спорту (В. І. Христинін)
були прикріплені до навчальної
частини інституту. 

З нагоди відзначення 375�річ�
ного ювілею виходу першої дру�
кованої книги в Україні, виданої
Іваном Федоровим, постановою
Ради Міністрів СРСР від 21.04.
1949 р. № 1592 УПІ було при�
своєно його ім’я і встановлена
іменна стипендія.

З 1951–1952 навчального ро�
ку на механічному факультеті роз�
почала діяти кафедра деталей
машин (завідувач В. Г. Шпиця), а
на редакційно�видавничому —
кафедра редагування (М. Н. Бон�
даренко).

У 1952–1973 рр. на посаді
директора (ректора) інституту
працював кандидат технічних
наук доцент В. Г. Шпиця. За його
ректорства в інституті було орга�
нізовано п’ять нових факультетів,
розпочато видання республі�
канського міжвідомчого науко�
во�технічного збірника «Полігра�
фія та видавнича справа». У нав�

чальному закладі створилися і
стали функціонувати галузеві
науково�дослідні лабораторії:
фотополімерних друкарських
форм Комітету по пресі при РМ
СРСР; динаміки поліграфічних
машин Міністерства машинобу�
дування для легкої і харчової
промисловості та побутових при�
ладів СРСР; алмазного інстру�
менту та алмазної технології
Міністерства верстато�інстру�
ментальної промисловості СРСР.

У березні 1953 р. відбулося
злиття Міністерства вищої ос�
віти СРСР з Міністерством кіне�
матографії СРСР, Міністерством
трудових резервів СРСР і Комі�
тетом у справах мистецтв при
РМ СРСР з утворенням Міні�
стерства культури СРСР з без�
посереднім підпорядкуванням
УПІ Головному управлінню полі�
технічних і машинобудівних вузів
(пізніше — Головне управління
вищої освіти). У липні�серпні
1953 р. редакційно�видавничий
факультет (декан С. В. Воєца)
було ліквідовано, а відділення
редагування передано Львівсь�
кому державному університету
ім. Івана Франка. Фахівців зі
спеціальності — «Художньо�тех�
нічне оформлення друкованої
продукції» стали готувати на тех�
нологічному факультеті інститу�
ту (Г. А. Львовський), припинили
свою діяльність також кафедри
мови та літератури (завідувач
В. Ф. Воробйов), редагування
(М. Н. Бондаренко). У зв’язку з
цим з лютого 1955 р. встановлена
нова структура інституту: загаль�
ноінститутські кафедри — інозем�
них мов (завідувач П. А. Мішин),
марксизму і ленінізму (А. М. Кри�
куненко), фізичного виховання і
спорту (Ф. С. Земляной); меха�
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нічний факультет (декан Ю. С. Вік�
сман) з кафедрами поліграфіч�
них машин (завідувач К. В. Тір),
економіки та організації полігра�
фічної промисловості (Б. Г. Кус�
лицький), нарисної геометрії і
графіки (П. М. Стрельцов), дета�
лей машин (В. Г. Шпиця); техноло�
гічний факультет (декан Г. А. Льво�
вський) з кафедрами технології
поліграфічного виробництва
(Б. В. Коваленко), художньо�тех�
нічного оформлення друкованої
продукції (М. А. Кожин), неор�
ганічної і органічної хімії (І. І. За�
болотний), фізики і математики
(Д. Д. Лазебник), поліграфічних
матеріалів (Г. А. Львовський).

У березні 1954 р. на базі ус�
танов, організацій та підпри�
ємств Головного управління ви�
щої освіти і Управління середніх
спеціальних навчальних закла�
дів Міністерства культури СРСР
утворено Міністерство вищої
освіти СРСР, якому підпорядко�
вувався УПІ, а вже наступного
року в зв’язку з утворенням рес�
публіканського Міністерства ви�
щої освіти УРСР інститут перей�
шов у його підпорядкування.

1955 р. в УПІ ім. Івана Федо�
рова була припинена підготовка
художників�редакторів зі спе�
ціальності «Графіка» і ліквідова�
на кафедра художньо�технічно�
го оформлення друкованої про�
дукції (завідувач М. А. Кожин). З
1956–1957 навчального року
почала діяти спеціальна кафед�
ра, або спецкафедра (завідувач
В. К. Косінов, потім М. Г. Ду�
даєв), яка вже у березні 1961 р.
була ліквідована.

У 1957 р. при навчальному
закладі засновано заочне відді�
лення (завідувач А. В. Золоту�
хін), яке через рік було реорга�

нізовано в заочний факультет
(декан А. В. Золотухін, потім
В. М. Дриль). На факультеті здій�
снювалася підготовка спеціа�
лістів зі спеціальностей стаціо�
нарного навчання, а також з
«Технології машинобудування:
металорізальні верстати та інст�
рументи». Цього ж 1957�го нав�
чально�консультаційний пункт
Московського заочного полігра�
фічного інституту в м. Києві було
передано до поліграфічного ін�
ституту (завідувачі О. П. Шев�
ченко, потім Л. О. Маслова), а
через два роки — 1959�го, на
базі навчально�консультаційно�
го пункту заочного факультету
утворено Київський вечірній
факультет УПІ ім. Івана Федоро�
ва (декан Д. Я. Шлапак, потім
А. І. Рудницький).

З 1957 р. на заочному фа�
культеті та Київському вечірньо�
му факультеті підготовка фахів�
ців велася зі спеціальності
«Журналістика», спеціалізація —
«Теорія і практика редагування»,
потім спеціалізація називалася
«Редагування науково�технічної
і рекламної літератури»).

1959 р. Міністерство вищої
освіти УРСР, якому підпорядко�
вувався УПІ ім. Івана Федорова,
перетворено на Міністерство
вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР. Того року в інсти�
туті провели науково�технічну
конференцію з питань теорії роз�
рахунку та проектування полі�
графічних машин, присвячену
20�річчю возз’єднання українсь�
ких земель; 1968 р. відбуваєть�
ся міжвузівська наукова конфе�
ренція з методів розрахунку ме�
ханізмів машин�автоматів, що
стає регулярною та проходить у
1976, 1987 та 1991 рр.
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1960 р. на Київському ве�
чірньому факультеті інституту
організована кафедра редагу�
вання масової літератури (за�
відувач О. В. Килимник), того ж
року в УПІ ім. Івана Федорова
у м. Львові створений загаль�
нотехнічний факультет (декан
А. В. Золотухін). В інституті від�
новили підготовку фахівців зі
спеціальності «Графіка», спеціа�
лізація — «Художньо�технічне
оформлення друкованої про�
дукції». 1962 р. утворено дві нові
кафедри: художньо�технічного
оформлення друкованої про�
дукції (Ю. Я. Гапон) — виділена з
кафедри поліграфічних мате�
ріалів (Г. А. Львовський), і вищої
математики (Л. М. Лісевич) —
виокремлена з кафедри фізи�
ки і математики, після чого ос�
тання стала називатися кафе�
дрою фізики і електротехніки
(Д. Д. Лазебник). Деякі кафедри
були просто перейменовані: ка�
федра редагування масової
літератури перетворилася на
кафедру теорії і практики реда�
гування (О. В. Килимник); ка�
федра нарисної геометрії і
графіки — на нарисної геоме�
трії і машинобудівного креслен�
ня (В. Н. Кох). 

Для підвищення якості підго�
товки спеціалістів без відриву
від виробництва, створення
сприятливіших умов для навчан�
ня студентів�заочників у серпні
1962 р. у м. Хмельницькому ство�
рено загальнотехнічний факуль�
тет інституту (декан С. М. Ганжу�
ров) — перший вищий навчаль�
ний заклад у місті. Тоді ж на
Київському факультеті інституту
організовано кафедри: загаль�
нонаукових дисциплін (К. С. То�
карева), загальноінженерних

дисциплін (Ф. А. Мар’ямова),
суспільних наук (Г. І. Марахов). З
вересня 1962 р. в інституті поча�
ли діяти курси підвищення ква�
ліфікації керівних працівників і
спеціалістів видавництв, полі�
графії та книжкової торгівлі (за�
відувач Б. О. Ворохобін).

1963 рік перегорнув ще одну,
не менш славну і насичену по�
діями сторінку історії інституту —
розпочалася підготовка фахів�
ців зі спеціальності «Автомати�
зація і комплексна механізація
хіміко�технологічних процесів»,
спеціалізація — «Комплексна
механізація і автоматизація
процесів поліграфічного вироб�
ництва». Для подальшого поліп�
шення якості підготовки спеціа�
лістів і розвитку навчально�ви�
ховної та науково�дослідної ро�
боти з 1964–1965 навчального
року в інституті додатково ор�
ганізовані кафедри: технології
та економіки поліграфічної про�
мисловості (І. Н. Немченко)
Київського вечірнього факульте�
ту, загальнонаукових дисциплін
(О. М. Кулик) Хмельницького за�
гальнотехнічного факультету,
загальноінженерних дисциплін
(С. М. Ганжуров) Хмельницького
загальнотехнічного факультету,
а кафедра поліграфічних машин
поділена на дві: поліграфічних
машин (К. В. Тір) та технології
матеріалів і поліграфічного ма�
шинобудування (Ю. С. Віксман).

З лютого 1965 р. в інституті
став функціонувати науково�до�
слідний сектор, що утримуєть�
ся за рахунок спецкоштів. Того ж
року для підготовки фахівців зі
спеціальностей «Економіка і ор�
ганізація поліграфічної промис�
ловості» та «Економіка промис�
ловості» створено інженерно�
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економічний факультет (декан
Р. М. Машталір). Кафедри еко�
номіки і організації поліграфіч�
ної промисловості (завідувач
А. М. Лєвін) та вищої математи�
ки (Б. Л. Лозовий) були передані
новоствореному факультетові.

У січні 1966 р. Хмельницький
загальнотехнічний факультет
реорганізовано у Хмельниць�
кий філіал інституту (директор
С. М. Ганжуров) з механічним і
загальнотехнічним факультета�
ми. З вересня того ж року в
філіалі організована підготовка
спеціалістів за спеціальностями
«Технологія машинобудування,
металізовані верстати та інстру�
менти» та «Обладнання і техно�
логія зварювального виробниц�
тва». Тоді ж тут, окрім того, від�
крили кафедру марксизму�
ленінізму. Того ж 1966 р. кафедру
художньо�технічного оформлен�
ня книги у Львові перейменова�
но на — оформлення і ілюстрації
книги (Ю. Я. Гапон).

Поліграфічний інститут, крок
за кроком долаючи певні труд�
нощі, перетворювався на центр
наукової думки. На базі закладу
проходять важливі конференції:
1966 р. — присвячена творчості
народного художника СРСР ака�
деміка В. І. Касіяна; 1967�го —
республіканська науково�тех�
нічна конференція «Поліграфіч�
на промисловість і видавнича
справа на Україні».

З вересня 1967 р. в інституті
організована кафедра автомати�
зації та комплексної механізації
поліграфічного виробництва (за�
відувач Г. Д. Толстой), після чого
кафедра фізики та електротех�
ніки отримала назву — фізики
(Д. Д. Лазерник, потім С. М. Ва�
сильєв). Того ж року у Хмель�

ницькому філіалі інституту ство�
рені кафедри хімії та інженер�
ної графіки. Того ж року на базі
Хмельницького філіалу УПІ ім.
Ів. Федорова започатковано
Хмельницький технологічний
інститут побутового обслугову�
вання; у Львові розпочалася
підготовка фахівців зі спеціаль�
ності «Журналістика», спеціалі�
зація — «Редагування науково�
технічної і рекламної літерату�
ри», що згодом дістала назву
«Редагування наукової, техніч�
ної та інформаційної літерату�
ри». З 1970–1971 навчального
року при УПІ ім. Івана Федорова
розпочинає працювати підго�
товче відділення зі вступу до
інституту робітничої та сільської
молоді (М. А. Дереберя).

Таким чином, у 1971–1972
навчальному році підготовка
спеціалістів у поліграфічному
інституті велася силами шести
факультетів з наступними ка�
федрами. Загальноінститутські
кафедри: марксизму�ленінізму
(В. Л. Миронов, потім А. М. Кри�
куненко), іноземних мов (В. Ф.
Ящук), фізичного виховання
(В. М. Ковригін). Кафедри інже�
нерно�економічного факультету
(Р. М. Машталір): економіки та
організації поліграфічної про�
мисловості (Ю. А. Барнич), ви�
щої математики (Б. Л. Лозовий).
Кафедри механічного факульте�
ту (В. А. Іщенко, потім О. М. По�
людов): поліграфічних машин
(К. В. Тір, потім Я. І. Чехман), тех�
нології матеріалів і поліграфічно�
го машинобудування (Ю. С. Вік�
сман), автоматизації та ком�
плексної механізації поліграфіч�
ного виробництва (Г. Д. Толстой,
потім В. Т. Баранов), деталей ма�
шин (В. Г. Шпиця, потім Я. І. Дуб),

Ф А Х О В А  П І Д Г О Т О В К А

18



нарисної геометрії і машинобу�
дівного креслення (В. Н. Кох). Ка�
федри технологічного факуль�
тету (М. С. Милованов): техно�
логії поліграфічного виробниц�
тва (Б. В. Коваленко), фізики
(П. П. Козак, потім Р. В. Герасим�
чук), хімії (В. Д. Снегур (Пота�
пенко), потім Є. Д. Николайчук),
поліграфічних матеріалів (Г. А.
Львовський), оформлення та
ілюстрації книги (Ю. Я. Гапон,
потім В. С. Овчінніков). Кафедри
Київського вечірнього факульте�
ту (Ю. О. Богданов, потім А. І. Пе�
трук і С. М. Ганжуров): марксиз�
му�ленінізму (Є. А. Корнієнко),
теорії і практики редагування
(С. М. Шаховський), технології
та економіки поліграфічної про�
мисловості (В. Г. Литвин), за�
гальноінженерних дисциплін
(Ф. А. Мар’ямова), загальнонау�
кових дисциплін (К. С. Тока�
рєва).

Навчальний заклад поступо�
во розширювався, зростав кіль�
кісно. Коли на початку діяль�
ності інституту в ньому було ли�
ше 264 студенти, у 1970–1971
навчальному році тут навчалося
вже більше чотирьох тисяч. За
сорок років свого функціонуван�
ня інститут підготував 5468 спе�
ціалістів.

1972 р. на Київському вечір�
ньому факультеті припинено
підготовку фахівців зі спеціаль�
ності «Журналістика», тоді ж у
Львові на базі секції створено
кафедру теорії і практики реда�
гування (завідувач М. Д. Фел�
лер, потім М. В. Старовойт). На�
ступного року відбулася зміна
керівництва інституту — ректо�
ром призначено завідувача ка�
федри автоматизації поліграфіч�
ного виробництва Г. Д. Толстого.

За період праці професора Тол�
стого на посаді ректора (1973–
1989) було побудовано два гур�
тожитки, їдальню, студентське
кафе, актовий зал, новий нав�
чально�лабораторний комплекс,
кафедри і лабораторії оснащено
найновішим обладнанням. 

1974 р. у інституті відбулася
науково�технічна конференція,
присвячена 400�річчю книгод�
рукування в Україні, а 1983 р. —
республіканська науково�прак�
тична конференція, приурочена
400�літтю пам’яті першодрука�
ря Івана Федорова.

З 1976 р. в УПІ ім. Івана Фе�
дорова навчання здійснюють
молоді люди не тільки з нашої
країни, а й з інших держав. Пер�
шими іноземними студентами
стали громадяни Болгарії, Рес�
публіки Куба, Гани і Кенії. Ви�
пускники інституту трудилися
майже в усіх республіках СРСР.
Із загальної кількості скерованих
на роботу молодих спеціалістів
зазвичай половина працювала в
УРСР, а друга половина — у рес�
публіках СРСР. Інститут готував
спеціалістів для більш ніж трид�
цяти країн Європи, Азії, Африки
і Латинської Америки. Міжна�
родні зв’язки УПІ розширювали�
ся, зміцнювалися на практиці.
Викладачі інституту працювали
в Демократичній Республіці Аф�
ганістан, Народно�Демократич�
ній Республіці Ємен, Німецькій
Демократичній Республіці, де
займалися педагогічною і на�
уковою діяльністю.

З 1977 р. в УПІ ім. Івана Фе�
дорова розпочалася підготовка
фахівців зі спеціальності «Кни�
гознавство і організація книжко�
вої торгівлі», а 1979 р. створено
кафедру книгознавства і органі�
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зації книжкової торгівлі (Д. Д. Кусь�
ко). 1978 р. на базі кафедр тех�
нології поліграфічного вироб�
ництва (Ю. П. Яхимович) та полі�
графічних матеріалів (Є. Д. Нико�
лайчук) організовано кафедри
технології виготовлення друкар�
ських форм (Ю. П. Яхимович) і
технології друкарсько�обробних
процесів та поліграфічних ма�
теріалів (М. А. Прядко). У 1981 р.
на базі кафедри марксизму�
ленінізму (В. В. Засанський)
створено кафедри історії КПРС і
марксистсько�ленінської філо�
софії (В. В. Засанський) і полі�
тичної економії і наукового ко�
мунізму (В. Д. Мазур).

1981�го та 1987 рр. в інсти�
туті проведено науково�технічні
конференції «Науково�технічний
прогрес та підготовка кадрів для
поліграфії і поліграфічного ма�
шинобудування, видавництв та
книжкової торгівлі» і «Перебудо�
ва видавничо�поліграфічного
комплексу та підготовка кадрів
для поліграфії і поліграфічного
машинобудування, видавництв
та книжкової торгівлі».

1983 р. при УПІ ім. Івана Фе�
дорова створено спеціалізовану
вчену раду К 068.40.01 з захисту
дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів кандидата
технічних наук зі спеціальності
05.02.12 — машини, агрегати і
процеси поліграфічного вироб�
ництва, та економічних наук зі
спеціальностей 08.00.05 — еко�
номіка, планування і організація
керування народним господар�
ством і його галузями, та
08.00.21 — економіка, плану�
вання і організація керування
промисловістю і її галузями.

У 1986 р. ліквідовано загаль�
нотехнічний факультет (Ю. В. Ко�

сінов) УПІ ім. Івана Федорова, а
наступного року ряд факульте�
тів і кафедр реорганізовано й
змінено їх назви. Загальноін�
ститутськими стали кафедри:
історії КПРС та марксистсько�
ленінської філософії (В. Д. Ма�
зур), політекономії та наукового
комунізму (В. В. Засанський),
іноземних мов (О. І. Дмитровсь�
ка, потім В. І. Грицютенко), фі�
зичного виховання (Л. І. Дерба�
ба, потім Г. В. Сілін). Кафедра
вищої математики була віднесе�
на до загальноінститутських та
стала називатися — вищої ма�
тематики і обчислювальної тех�
ніки (В. М. Гембара). Механічний
факультет було перетворено на
факультет поліграфічного ус�
таткування (Ю. Й. Хведчин, С. Г.
Стельмащук, потім Д. В. Чабан),
до якого належали кафедри: по�
ліграфічних машин (О. М. Полю�
дов), автоматизації та комплек�
сної механізації поліграфічного
виробництва, що стала назива�
тися автоматизації поліграфіч�
ного виробництва (Г. Д. Тол�
стой), технології матеріалів і
поліграфічного машинобуду�
вання (А. Б. Куслицький, потім
В. Ф. Гринів), деталей машин
(В. О. Лаптєв), нарисної геоме�
трії та машинобудівного креслен�
ня (Є. І. Котолюз). Технологіч�
ний факультет було переймено�
вано на факультет поліграфічної
технології (С. М. Гунько, В. В. Бер�
нацек, потім О. Л. Мірус). Він
складався з кафедр: технології
виготовлення друкарських форм
(А. Р. Тищенко), технології дру�
карсько�обробних процесів і полі�
графічних матеріалів (М. А. Пряд�
ко), хімії (В. В. Шибанов), фізики
(Р. В. Герасимчук), оформлення і
ілюстрації книги (М. М. Тара�
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нов). Інженерно�економічний
факультет було реорганізовано
на факультет економіки і органі�
зації книжкової справи (М. В. Ста�
ровойт, потім О. М. Боженко), до
нього увійшли кафедри: еконо�
міки і організації поліграфічного
виробництва (Р. М. Машталір),
редагування і науково�технічної
інформації (В. Я. Рябий, потім
С. М. Звежинський), книгознав�
ства і організації книжкової тор�
гівлі (Д. Д. Кусько). Київський
вечірній факультет (О. Ф. Розум,
потім А. К. Дорош) мав у своєму
складі, відповідно, кафедри:
марксизму�ленінізму (М. М. Мо�
торнюк), технології і економіки
поліграфічної промисловості
(Ю. О. Барнич), мистецтва книги
(Б. В. Валуєнко), загальнонау�
кових дисциплін стала назива�
тися кафедрою фізики, хімії та
вищої математики (А. К. До�
рош), а загально�інженерних
дисциплін — машин і агрегатів
поліграфічного виробництва
(А. І. Петрук). Тоді підготовка спе�
ціалістів в інституті велася з на�
ступних спеціальностей: «Техно�
логія поліграфічного виробниц�
тва», «Графіка» — спеціалізація
«Художньо�технічне оформлен�
ня друкованої продукції», «Полі�
графічні машини», «Автомати�
зація та комплексна механізація
процесів поліграфічного вироб�
ництва», «Економіка та організа�
ція поліграфічної промислово�
сті», «Журналістика» — спеціалі�
зація «Редагування науково�
технічної та інформаційної літе�
ратури», «Книгознавство та ор�
ганізація книжкової торгівлі».

1988 р. до кафедри дета�
лей машин (В. О. Лаптєв, потім
А. Л. Бойчук) приєднано кафед�
ру нарисної геометрії і машино�

будівного креслення (Є. І. Кото�
люз). Того ж року ліквідовано
Київський вечірній факультет УПІ
ім. Івана Федорова та створено
видавничо�поліграфічний факуль�
тет КПІ. Окрім того, були реор�
ганізовані суспільно�гуманітарні
кафедри: кафедра політичної
економії та наукового комунізму
стала називатися філософії та
політичної економії (Е. П. Семе�
нюк), а історії КПРС і маркси�
стсько�ленінської філософії —
історії КПРС та наукового ко�
мунізму (О. Я. Красівський). На�
ступного року була створена за�
гальноінститутська кафедра ук�
раїнської і російської мови та
літератури (М. В. Старовойт).

Після закінчення терміну пе�
ребування на посаді Г. Д. Тол�
стого у вересні 1989 р. в інсти�
туті був оголошений конкурс на
заміщення посади ректора. Упер�
ше в історії інституту на альтер�
нативній основі ректором було
обрано декана факультету полі�
графічної технології С. М. Гунь�
ка. За період роботи професора
С. М. Гунька на посаді відбулося
реформування ряду факуль�
тетів, створено нові кафедри. За
ініціативою академії до переліку
напрямів та спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка
фахівців у ВНЗ України за від�
повідними освітньо�кваліфіка�
ційними рівнями, було внесено
напрям підготовки «Видавничо�
поліграфічна справа». Відновле�
но видання «Наукових записок»,
розпочато видання науково�тех�
нічних збірників «Комп’ютерні
технології друкарства», «Квалі�
логія книги». Значно розшири�
лися міжнародні зв’язки акаде�
мії. Академія стає членом між�
народної асоціації поліграфіч�

Ф А Х О В А  П І Д Г О Т О В К А

21



них вузів. Студенти і викладачі
академії отримали можливість
стажуватися на великих зару�
біжних поліграфічних підприєм�
ствах. Вивченню європейського
досвіду підготовки фахівців для
видавничої справи був присвя�
чений проект «Розвиток людсь�
ких ресурсів для видавничої га�
лузі України», який здійснював�
ся у рамках програми Tempus
Tasis, у проекті брали участь з
європейського боку — Універ�
ситет Оксфорд Брукс (Об’єдна�
не королівство), Лейпцизька
Вища школа техніки економіки і
культури (ФРН), з української
сторони — Українська академія
друкарства, Національний уні�
верситет «Києво�Могилянська
академія». Як наслідок реаліза�
ції проекту в академії розпочали
готувати фахівців з спеціаль�
ності «Технологія електронних
мультимедійних видань».

1991 р. була організована ка�
федра охорони праці та еко�
логії (Р. І. Мервінський), наступ�
ного року — кафедра техноло�
гії фототехнічних виробництв
(В. А. Кравчук).

У цей час в інституті підготов�
ка ведеться за спеціальностями:
«Поліграфічні машини і автома�
тизовані комплекси», «Техноло�
гія поліграфічного машинобуду�
вання», «Автоматика і управління
в технічних системах», «Техно�
логія поліграфічного виробниц�
тва», «Технологія фототехнічних
виробництв», «Графіка» — спеціа�
лізація «Художньо�технічне офор�
млення друкованої продукції»,
«Видавнича справа і редагуван�
ня», «Економіка і управління ви�
давничою справою і полігра�
фією», «Бухгалтерській облік»,
«Книгознавство і організація
книжкової торгівлі».

1992 р. була створена кафед�
ра суспільно�гуманітарних наук
(О. І. Гринів) шляхом об’єднання
кафедри філософії та політичної
економії та кафедри історії
КПРС та наукового комунізму.
Того ж року новостворену кафе�
дру українології перейменовано
на українознавства (В. Я. Мо�
роз, потім А. Є. Заєць). 

У 1993 році в інституті відкри�
то докторантуру зі спеціальності
05.02.15 — машини, агрегати і
процеси поліграфічного вироб�
ництва. Того ж року були реор�
ганізовані загальноінститутські
кафедри та утворені: на базі ка�
федри вищої математики та об�
числювальної техніки (В. М. Гем�
бара) створено кафедри вищої
математики і теоретичної ме�
ханіки (В. М. Гембара) та при�
кладної математики (І. В. Огір�
ко). У 1993 р. перейменована
кафедра редагування і науково�
технічної інформації в кафедру
видавничої справи і редагуван�
ня (П. В. Якобчук). 

29 серпня 1994 р. Український
поліграфічний інститут ім. Івана
Федорова перейменовано на
Українську академію друкарства
згідно постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 29.08.1994 р.
№ 592 та наказу Міністерства
освіти України від 16.09.1994 р.
№ 270. Тоді ж Державна акреди�
таційна комісія присвоїла ака�
демії найвищий — ІV — рівень ак�
редитації. У цей час істотно роз�
ширюються міжнародні зв’язки
навчального закладу. Фірма
«Heidelberg» (ФРН) відкриває
при академії постійно діючий
демонстраційний центр полі�
графічного устаткування. Того ж
року на базі кафедр фізики
створено кафедру математики і
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фізики (С. П. Фуртак), потім у
1996 р. до кафедри приєднана
кафедра вищої математики і те�
оретичної механіки.

З 1996 р. в академії регуляр�
но проводяться Міжнародні кон�
ференції «Друкотехн» і «Квалі�
логія книги».

1996 р. кафедру технології
виготовлення друкарських форм
перейменовано на технології до�
друкарських процесів (В. О. Ду�
дяк, потім Б. В. Ковальський).
1997 р. Львівський поліграфічний
технікум було ліквідовано, нато�
мість відкрито поліграфічний
технікум Української академії
друкарства (директор Б. В. Дур�
няк). Наступного року реоргані�
зовано ряд факультетів і кафедр
Української академії друкарст�
ва: факультет поліграфічної тех�
нології перейменовано на видав�
ничо�поліграфічної та інформа�
ційної технології (І. В. Шаблій),
кафедру деталей машин — на
інженерної механіки (С. Г. Стель�
мащук), а кафедру прикладної
математики перетворено у ка�
федру прикладної математики і
комп’ютерних інформаційних
систем (В. М. Сеньківський), ка�
федру оформлення і ілюстрації
книги — на книжкової графіки та
дизайну друкованої продукції
(П. І. Приведа). Того ж року ка�
федра технології друкарсько�
обробних процесів та полігра�
фічних матеріалів була перей�
менована на кафедру технології
друкарсько�обробних процесів
(Е. Т. Лазаренко), а на базі кафе�
дри хімії (В. В. Шибанов) і кафе�
дри технології фототехнічних
виробництв (В. В. Петрова) ут�
ворена нова кафедра — фото�
та поліграфічних матеріа�лів і
хімії (В. В. Шибанов). У цей час

академія готує фахівців за
освітньо�кваліфікаційними рів�
нями бакалавр, спеціаліст та
магістр з таких спеціальностей:
«Видавничо�поліграфічна спра�
ва», «Фото� і поліграфічні ма�
теріали», «Образотворче та де�
коративно�прикладне мистец�
тво» — спеціалізація «Графіка»,
«Економіка підприємства», «Мар�
кетинг», «Облік і аудит», «Видав�
нича справа та редагування»,
«Товарознавство та комерційна
діяльність» — спеціалізація «Кни�
гознавство і комерційна діяль�
ність», «Поліграфічні машини і
автоматизовані комплекси», «Ма�
шини та технологія пакування»,
«Автоматизоване управління тех�
нологічними процесами», «Ком�
п’ютерно�інтегровані техноло�
гічні процеси і виробництва»,
«Технологія машинобудування». 

1998 р. при Українській ака�
демії друкарства розпочала ро�
боту об’єднана спеціалізована
вчена рада Д 35.101.01 з захис�
ту дисертаційних робіт на здо�
буття наукових ступенів канди�
дата і доктора технічних наук зі
спеціальностей 05.05.01 — ма�
шини і процеси поліграфічного
виробництва.

Після здійснюваних реоргані�
зацій у 1998 р. до факультету
по�ліграфічного устаткування
(Д. В. Чабан) належали кафед�
ри: поліграфічних машин (О. М.
Полюдов), автоматизації полі�
графічного виробництва, що
стала називатися — автомати�
зації та комп’ютерних техно�
логій (М. М. Луцьків), технології
матеріалів і поліграфічного ма�
шинобудування (О. В. Манько),
інженерної механіки (С. Г. Стель�
мащук), математики і фізики
(С. П. Фуртак), фізичного вихо�
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вання (Л. Г. Лапшина). Факуль�
тет видавничо�поліграфічної, ін�
формаційної технології (І. В. Шаб�
лій) складався з кафедр: техно�
логії додрукарських процесів
(В. О. Дудяк), технології друкар�
сько�обробних процесів (Е. Т. Ла�
заренко), фото�, поліграфіч�
них матеріалів та хімії (В. В. Ши�
банов), книжкової графіки та
дизайну друкованої продукції
(П. І. Приведа), охорони праці та
екології (Р. І. Мервінський), сус�
пільно�гуманітарних наук (В. М.
Харечко). До факультету еконо�
міки і організації книжкової спра�
ви (О. М. Боженко) належали ка�
федри: економіки та організації
поліграфічної промисловості,
що стала називатися — еко�
номіки, обліку та аудиту у видав�
ничо�поліграфічному комплексі
(З. М. Холод), видавничої справи
та редагування (Н. В. Зелінсь�
ка), книгознавства і організації
книжкової торгівлі (О. В. Анто�
ник), українознавства (А. Є. За�
яць), іноземних мов (С. І. Вла�
сенко), прикладної математики
(В. М. Сеньківський).

В академії розпочалася під�
готовка фахівців зі спеціально�
сті «Технологія електронних
мультимедійних видань» та у
1999 р. відкрилася кафедра
електронних видань (І. З. Мик�
лушка). 2000 р. на пропозицію
Кабінету Міністрів Автономної
Республіки Крим у м. Сімферо�
полі відкривається навчально�
консультаційний центр акаде�
мії, керівником якого призначе�
но І. І. Турського. У цьому ж році
були змінені назви кафедр:
замість книгознавства та орга�
нізації книжкової торгівлі — кни�
гознавства та комерційної діяль�
ності (О. В. Антоник); фото� та

поліграфічних матеріалів і хімії —
поліграфічного матеріалознав�
ства і хімії (В. В. Шибанов); при�
кладної математики — при�
кладної математики та комп’ю�
терних інформаційних систем
(В. М. Сеньківський).

2002 р. постановою Кабінету
Міністрів України до переліку
напрямів та спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних за�
кладах за відповідними освітньо�
кваліфікаційними рівнями, було
внесено напрям підготовки «Ви�
давничо�поліграфічна справа».

7 квітня 2003 року Українську
академію друкарства очолив
професор Богдан Васильович
Дурняк. За період роботи Б. В.
Дурняка на посаді ректора
структура академії приведена
до сучасних вимог: створено
Кримський інститут інформа�
ційно�поліграфічних технологій
та кафедру машин і технології
пакування, видавництво акаде�
мії, відділ міжнародних зв’язків,
відділ інформаційного забезпе�
чення, навчально�демонстра�
ційний центр «Гейдельберг»,
навчально�виробничу експери�
ментальну друкарню, кабінети
книги та редакторської май�
стерності, поліграфічний техні�
кум отримав статус коледжу.
Академія активно співпрацює із
закордонними навчальними за�
кладами з метою участі в євро�
пейських та міжнародних гран�
тах та програмах. Особливо
ефективною була робота ака�
демії в рамках Міжнародної
асоціації вищих навчальних
поліграфічних закладів світу. На
сьогодні в академії ведеться
підготовка спеціалістів з восьми
напрямів за сімнадцятьма спе�
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ціальностями освітньо�кваліфі�
каційних рівнів «бакалавр», «спе�
ціаліст», «магістр». Пройшов ак�
редитацію Кримський інститут
інформаційно�поліграфічних
технологій Української академії
друкарства за п’ятьма спеціаль�
ностями освітньо�кваліфікацій�
ного рівня «молодший спеціа�
ліст», «бакалавр», «спеціаліст»
та поліграфічний коледж за сі�
мома спеціальностями освітньо�
кваліфікаційного рівня «молод�
ший спеціаліст». 

2003 р. було замінено назву
кафедри технології друкарсько�
обробних процесів на технології
друкованих видань і паковань
(С. Ф. Гавенко). Наступного року
шляхом об’єднання кафедр еко�
номіки, обліку і аудиту у видав�
ничо�поліграфічному комплексі
(З. М. Холод) та економіки під�
приємства (Є. М. Гірняк) утво�
рено кафедру економіки, обліку
і аудиту у видавничо�полігра�
фічному комплексі (Є. М. Пали�
га). У 2006 р. факультет полігра�
фічного устаткування перейме�
новано на комп’ютерної полігра�
фічної інженерії (І. Т. Стрепко). 

2007 р. спеціалізованій вче�
ній раді Д 35.101.01 із захисту
дисертацій надано право поста�
новки та захисту дисертацій з
спеціальності 05.13.06 — інфор�
маційні технології.

2008 р. було реорганізовано
кафедру економіки, обліку і ау�
диту у видавничо�поліграфіч�
ному комплексі (Є. М. Палига)
шляхом поділу на дві — еко�
номіки підприємства та мар�
кетингу у видавничо�полігра�
фічному комплексі (Є. М. Пали�
га); обліку і аудиту у видавни�
чо�поліграфічному комплексі
(С. Г. Мартинюк).

2009 р. кафедру суспільно�
гуманітарних наук (В. М. Хареч�
ко) прикріпили до факультету
економіки і організації книжко�
вої справи, а кафедру приклад�
ної математики та комп’ютер�
них інформаційних систем (Й. З.
Піскозуб) — факультету видав�
ничо�поліграфічної інформацій�
ної технології. Того ж року ство�
рено кафедру машин і технології
пакування (І. І. Регей).

Сьогодні Українська академія
друкарства функціонує у складі
шести факультетів, Кримсько�
го інституту видавничо�полігра�
фіч�ної, інформаційної техно�
логії (директор І. І. Турський),
поліграфічного коледжу (дирек�
тор М. С. Антоник). До факуль�
тету видавничо�поліграфічної та
інформаційної технології (декан
І. З. Миклушка) належать кафед�
ри: технології додрукарських
процесів (С. М. Гунько), техно�
логії друкованих видань і пако�
вань (С. Ф. Гавенко), поліграфіч�
ного матеріалознавства і хімії
(В. В. Шибанов), книжкової гра�
фіки та дизайну друкованої про�
дукції (В. В. Стасенко), елек�
тронних видань (В. М. Сеньківсь�
кий), охорони праці та екології
(Р. І. Мервінський). До факульте�
ту економіки та організації
книжкової справи (В. В. Марти�
нів) входять кафедри: економіки
підприємства та маркетингу у
видавничо�поліграфічному ком�
плексі (Є. М. Палига), обліку і ау�
диту у видавничо�поліграфічно�
му комплексі (С. Г. Мартинюк),
книгознавства та комерційної
діяльності (О. В. Антоник), ви�
давничої справи і редагування
(Н. В. Зелінська), прикладної ма�
тематики та комп’ютерних інфор�
маційних систем (Й. З. Піско�
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зуб), українознавства (М. В. Ста�
ровойт), суспільно�гуманітар�
них наук (С. М. Симоненко), іно�
земної мови (І. А. Казакова).
Факультет комп’ютерної полі�
графічної інженерії (І. Т. Стрепко)
складається з кафедр: полігра�
фічних машин (П. В. Топольниць�
кий), машин і технології паку�
вання (І. І. Регей), автоматиза�
ції та комп’ютерних технологій
(Б. В. Дурняк), технології мате�
ріалів і поліграфічного машино�
будування (Я. О. Шахбазов), ін�
женерної механіки (С. Г. Стель�
мащук), математики і фізики
(Я. С. Пушак), фізичної вихован�
ня (Л. Г. Лапшина). Окрім того,
функціонують заочний факуль�
тет (І. В. Барановський), центр
післядипломної освіти (М. І. Вер�
хола), підготовче відділення
(А. Д. Кульчицький).

Підготовка здійснюється за
наступними напрямами підго�
товки і спеціальностями: напрям
«Видавничо�поліграфічна спра�
ва» — спеціальності «Комп’ютери�
зовані технології та системи ви�
давничо поліграфічних вироб�
ництв», «Технологія електронних
мультимедійних видань», «Тех�
нологія розробки, виготовлення
та оформлення паковань», «Тех�
нологія друкованих видань»,
«Матеріали видавничо�полігра�
фічних виробництв»; напрям
«Образотворче мистецтво» —
спеціальність «Образотворче та
декоративно�прикладне мистец�
тво»; напрям «Інженерна ме�
ханіка» — спеціальності «Техно�
логія машинобудування», «Ма�

шини і технологія пакування»,
«Поліграфічні машини і автомати�
зовані комплекси»; напрям «Ав�
томатизація та комп’ютерно�ін�
тегровані технології» — спеціаль�
ності «Автоматизоване управлін�
ня технологічними процесами»,
«Комп’ютерно�інтегровані тех�
нологічні процеси і виробницт�
ва»; напрям «Реклама і зв’язки з
громадскістю»; напрям «Журна�
лістика» — спеціальність «Видав�
нича справа та редагування»;
напрям «Економіка і підприєм�
ництво» — спеціальності «Облік і
аудит», «Економіка підприємства»,
«Маркетинг»; напрям «Торгівля»
— спеціальність «Товарознав�
ство та комерційна діяльність».

Висновки

Таким чином, на основі оп�
рацьованих архівних джерел,
окремих видань і публікацій у
періодичних та продовжуваних
виданнях здійснена спроба оз�
найомити Вас, шановні читачі, з
організаційною структурою ака�
демії та спеціальностями, за
якими упродовж 1930–2010 ро�
ків велася підготовка спеціа�
лістів в Українській академії дру�
карства. З об’єктивних причин
діяльність довоєнного періоду
інституту висвітлена найменше,
тож потрібні час і копітка робо�
та, аби відшукати необхідні дані.
Українська академія друкар�
ства, відзначаючи своє 80�ліття,
з упевненістю дивиться в май�
бутнє, адже за її плечима багате
минуле, вироблені протягом де�
сятиліть славні традиції.
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