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     Диво, народжене у Львові : до 450-річчя від часу заснування Іваном 
Федоровим друкарні у Львові : вебліогр. покажчик / уклад. Н. Романюк ; ред. 
Тетяна Войкіна : відп. за вип. Ганна Брагарник ; ЦБС Поділ. р-ну м. Києва, 
центр. район. б-ка ім. І. Франка, відділ дов.-бібліогр. та інформ. роботи. – Київ, 
2023. – 19 с. 

 

Вебліографічний покажчик представляє Інтернет-ресурси, які містять 
інформацію про заснування друкарні у Львові Іваном Федоровим, одним із перших 
східнослов'янських друкарів. 

Львів не випадково називають «культурною столицею» України. В цьому місті 
ще з давніх часів вирувало культурне життя і саме тут у другій половині XVI століття 
Іван Федоров відкрив свою друкарню. Хоча вона не була першою на наших землях 
(перша заснована ще в XV столітті), проте отримала славу першої, де друкувалися 
книги українським правописом. 

Покажчик охоплює вебліографічні джерела, переглянуті  у січні – лютому 2023 
року. Адресується всім, хто за допомогою Інтернет-ресурсів шукає інформацію про 
друкаря Івана Федорова та надруковані ним книги. 
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Від укладача 
 

  Серед видатних діячів східнослов’янської культури кінця ХVІ ст. почесне місце 
займає Іван Федоров. Друкар, просвітитель, письменник, педагог, художник, 
винахідник, який 450 років тому заснував друкарню у Львові, надрукувавши 1574 
року книгу «Апостол», яку традиційно вважають найдавнішою датованою книгою, 
виданою в Україні. 

 Упродовж усього життя ми звертаємося до книжки, одного з найбільших див, 
створених людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони 
довірили книгам, які відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в 
майбутнє. А зараз ми маємо ще одне досягнення людства – Інтернет. 

Інтернет – всесвітня система сполучених комп'ютерних мереж, що заснована на 
комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж, бо він 
складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, 
ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних 
дротових, оптичних і бездротових технологій. Міжмережжя становить фізичну 
основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг, як-от 
взаємопов'язані гіпертекстові документи Всесвітнього павутиння (World Wide Web – 
WWW). 

З появою Інтернету та великої кількості інформації знайти необхідне стає 
дедалі складніше. Кожен інтернет-користувач хоча б раз опинявся у ситуації, коли, 
провівши кілька годин у пошуках певної інформації, виявилось, що час витрачено 
даремно або ж пошук не дав бажаних результатів. Щоб витрачати час раціонально, 
пропонуємо вашій увазі добірку електронних ресурсів про Івана Федорова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%94_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Історія 

…мені належить духовне насіння розсівати по 
  світу  і всім роздавати  духовну поживу 

Іван Федоров 
 

 Іван Федоров (Іван Федорович, Іван Феодорович, 
Іван Друкар, який в українських документах ХVІ ст. 
часто фігурує як просто Федорович), народився 1510 
року. Про дитинство та юність майбутнього друкаря 
майже нічого не відомо. Навіть дата його народження не 
є точною. Вона обрахована на основі записів про роки 
навчання Івана в Ягеллонському університеті в Кракові. 

У 1564 році за участю Івана Федорова виходить 
перша  російська друкована 
книжка «Апостол». За 
наказом Івана Грозного було 

надруковано ще одну 
друковану книгу богословського характеру «Часослов» у 
двох примірниках, яка навчала письменництва.  

Висока ерудиція, дипломатичний та літературний 
хист, жертовна праця цього визначного просвітителя 
сприяли тому, що його книжки протягом аж двох століть 
були основою для більшості аналогічних видань, 
надрукованих кириличним шрифтом. 

Відносно добре відомо про його твори, які були надруковані в Заблудові, Львові 
та Острозі. Проте відтворення повного життєпису Івана Федорова ще потребує 
дослідження науковців. Загадкою залишається й те, яким чином він потрапив на 
терени Польського королівства. Останнім часом встановлено, що проживав він на 
Краківщині, в Пьотрковіцах. 1529 року Іван Федоров переїхав до Кракова, де вступив 
на навчання до Ягеллонського університету, отримавши вчений 
ступінь бакалавра (1532 р.). Саме в ті часи цей відомий 
європейський навчальний заклад переживав період значного 
піднесення. Зокрема, там знову почали викладати античну 
літературу, грецьку та староєврейську мови. Тож юнак мав 
можливість здобути тут ґрунтовну філологічну освіту, яка через 
чверть століття допомогла йому у видавничій діяльності. 

Деякі дослідники припускають можливість праці Івана 
Федорова в краківських латино-польських друкарнях. Він міг тоді 
ознайомитись і з продукцією українського першодрукаря німця 
Швайпольта Фіоля (нім. Schweipolt Fiol), який продовж 1491–1493 
років, з ініціативи Перемишльського владицтва, випустив у Кракові 
для населення Галичини низку кириличних літургічних видань.  

Влаштувавшись у Заблудові, Іван Федоров спорудив друкарню на кошти 
Ходкевича, де було видано «Євангеліє учительне» в 1569 році. Книга  була справжнім 
шедевром друкарського мистецтва – майстерне оздоблення та оформлення просто 
зачаровувало. Там же було видано «Псалтир». З часом Ходкевич закрив друкарню, 
давши пораду Федорову – зайнятися хліборобством. 

Євангеліє 
учительне (1569) 
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Шукаючи кращої долі, Федоров відвідує Львів. 

Потоваришувавши з Львівським братством, він організовує 
власну друкарню, фундатором якої став Сенько Каленикович, 
сідляр за фахом, який позичив Іванові Федорову величезну, на той 
час, суму грошей – 700 злотих – і не вимагав їх повернення. Уже 
в 1574 році у Львові виходить з друку «Апостол», в якому вперше 
з’являється видавничий знак Івана Федорова. В книзі є післямова 
«Повесть... откуда начася и како свершися друкарня сия» як 
перший зразок української мемуарної літератури.  

1574 року вийшов з друку «Буквар» – перша українська 
граматика. На сьогодні відомий один повний примірник, що 
зберігається у Гарвардському університеті США. Видання цього 
підручника характеризує Федорова як просвітителя українського народу. 

 
Четверта його друкарня почала діяти з 1578 року в місті 

Острог, у маєтку князя Костянтина Острозького. Тут було 
ще раз перевидано «Азбуку» (Читанку). Вона 
призначалася для навчання дітей у школі, заснованій у місті. 
Тут же, в Острозі, Іван Федоров видрукував першу повну 
слов’янську «Біблію» кириличного шрифту, так звану 
Острозьку Біблію (1581 р.), що є однією із найвизначніших 
пам’яток історії та культури слов’янського народу. Нині 
відомо близько 250 її примірників. 

 
Свій життєвий шлях просвітитель закінчив у Львові 15 

грудня 1583 року.  
       Друкарсько-виробнича 

діяльність  Івана Федорова мала великий 
вплив на подальший розвиток українського книгодрукування. 
Спадкоємцем традицій першодрукаря стала друкарня 
Львівського братства, що діяла протягом кількох століть. Іван 
Федоров має великі заслуги і перед українським книжковим 
мистецтвом – він створив нові накреслення шрифтових літер. 
Його орнаментальні книжкові знаки – це оригінальні 
декоративні твори, часто виконані в суто українському стилі, 
що не втратили мистецького значення й досі. Друковані 
шедеври Івана Федорова свідчать про те, що він добре знав 
західноєвропейську книгу й способи її оздоблення, які в XVI 
ст. були доволі поширеними. Проте західні зразки відігравали 
тільки допоміжну роль. Основою творчості майстра було 
орнаментальне мистецтво України. Все мистецьке 
оформлення книг Федорова, виданих в Україні,  
тісно пов’язане з місцевою народною творчістю.  

Видавничий знак Івана 
Федорова з «Апостола». 

1574 р. (Львів). 

Острозька Біблія, 
1581 р. 

Сторінка з видання Івана 
Федорова, на якій вживані 

складальні орнаменти. 
О  1580 і  
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Орнаментика Івана Федорова збереглася й 
до нашого часу та використовується в 
ужитковому мистецтві. Традиції Івана 
Федорова в книжковій графіці та в художньому 
оформленні плідно продовжували його учні: 
син Іван, друкар Гринь Іванович із Заблудова, 
Сачко Сенькович – сідляр, Сенько Корунка та 
Мина – чернець Онуфріївського монастиря у 
Львові, де була перша його друкарня.  

До 1994 року Українська академія 
друкарства у Львові називалася Поліграфічним 
інститутом  імені Івана Федорова, встановлено 
пам’ятник видатному просвітителю.  

Заслуги Івана Федорова перед європейською культурою і мистецтвом дуже 
великі. Своєю багатогранною діяльністю на ниві книгодрукування він здійснив 
життєвий і творчий подвиг, який завжди пам’ятатиме Україна та все цивілізоване 
суспільство. 

Іван Федоров не тільки досконало володів 
друкарською справою, мав перекладацький 
та художній талант, а й інженерні здібності. 
Він самостійно відлив модель 
багатоствольної гармати і цим здійснив 
революцію в артилерійській справі.  

 
 

 
 
 
Такої зброї світ ще не бачив. Іван 

Федоров сконструював її так, щоб цю 
гармату можна було розбирати для 
транспортування. Вона розкладалася на 50, 
100 та, якщо потрібно, 200 частин. Назад 

зібрати її можна було за 3 дні. 
В Австрії уряд дуже оцінив винахід майстра, але секрет конструкції хотів 

дізнатися безкоштовно. Тому Іван не розкрив креслень і забрав секрет із собою. 
Подальша доля винаходу невідома, можливо, він і досі захований десь у Європі. 

Іван Федоров був по-справжньому впливовою особистістю в історії. Всі його 
винаходи виходили за рамки звичного та випереджали прогрес. Він був радий 
застосовувати свої таланти та знання для відкриття нових шляхів удосконалення 
технологій та не боявся виділятися. Тому зараз ми маємо багато друкованої продукції, 
яка не могла б існувати та розвиватися без такого винахідника, як Іван Федоров. 
 

 

 

  

Приклади комбінування модулів у складальних 
орнаментах Івана Федорова (за Я. Запаском) 

1574  р. – Іван Федоров надрукував 
у Львові першу в Україні книгу – 

«Апостол». 
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Електронні ресурси 
 
 

1. «Апостол» – тексти діянь і послань апостольських. Іван Федоров – 
першодрукар України [Електронний ресурс] // Науково-технічна бібліотека 
НЛТУ : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Львів. – Режим доступу : 
https://www.library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/799-apostola-tse-buv-pervistok-
ukrainskoho-drukarstva-2. – Назва з екрана. – Дата публікації : 25.02.2019. – Дата 
перегляду : 23.01.2023. 

 
У статті йдеться про життя Івана Федорова та надруковану ним книгу 

львівський «Апостол» (Діяння та послання апостольські) 1574 року, яку традиційно 
вважають найдавнішою датованою книгою, виданою в Україні. Друкувалась книга 
на кошти самого Федорова, а також йому допомагали львів’яни. 

 
 

2. Бібліографія І. Федорова [Електронний ресурс] // Національна академія 
педагогічних наук України. Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського : [сайт]. – Електрон. дані. – Київ, 2006 – 2015. – Режим 
доступу : https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-
bibliotekoznavtsi/fedorov-ivan/bibliohrafiya. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 
23.01.2023. 

 
Бібліографічний список літератури присвячений друкареві Івану Федорову. 

Видання, наявні у  фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, позначені 
астериском (*).  
 

3. Буквар (книга Федоровича) [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна 
енциклопедія / Creative Commons Attribution-ShareAlike. – Електрон. дані. – 
Режим доступу : https://cutt.ly/u3g0NEx. – Назва з екрана. – Дата останньої 
правки : 16.05.2021. – Дата перегляду : 23.01.2023. 

 
Буквар Івана Федорова – назва книги умовна, 

оскільки титульний аркуш або передмова відсутні. 
Виданий у 1574 році у Львові та в 1578 році в 
Острозі. Обидва видання мають післямови, в яких 
містяться дані про історію заснування друкарень, 
умови книгодрукування, підкреслюється зв'язок між 
книговиданням та освітою. Букварем Івана 
Федорова користувалися не лише в Україні, а й в 
інших слов'янських країнах з кирилічною абеткою. 

Книжка складалася з абетки, складів, зразків 
відмінювання і короткої читанки. До нас дійшов лише 
один примірник, який знайдено в Римі 1927 року. Зберігається в бібліотеці 
Гарвардського університету (США). Факсимільне видання було здійснено в Києві 
1964 та 1974 роках. 
 

https://www.library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/799-apostola-tse-buv-pervistok-ukrainskoho-drukarstva-2
https://www.library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/799-apostola-tse-buv-pervistok-ukrainskoho-drukarstva-2
https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-bibliotekoznavtsi/fedorov-ivan/bibliohrafiya.
https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-bibliotekoznavtsi/fedorov-ivan/bibliohrafiya.
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4. 25 лютого 1573 року – Іван Федоров заснував друкарню у Львові 

[Електронний ресурс] // Християни для України : [сайт]. – Електрон. текст.      
дані. – Режим доступу : https://c4u.org.ua/25-liutoho-1573-roku-ivan-fedorov-
zasnuvav-drukarniu-u-lvovi. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 23.01.2023. 

 
Стаття містить коротку історію про життя та діяльність першодрукаря 

Івана Федорова – унікальної персони в нашій історії. Хоча тривалий проміжок часу 
друкар працював за межами українських земель, проте його роботи, надруковані в 
Україні, стали відмінними зразками української літератури. 

 
 

5. Діяльність Івана Федорова [Електронний ресурс] // Освіта та самоосвіта : 
реферати, дослідження, наукові статті онлайн : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим 
доступу : https://referatss.com.ua/work/dijalnist-ivana-fedorova/. – Назва з       
екрана. – Дата перегляду: 25.01.2023. 

 
 

Для розвитку української культури виняткове значення мала видавнича 
діяльність Івана Федорова – засновника друкарства в Україні. 

Творча спадщина Івана Федорова надзвичайно багатогранна. Першодрукар був не 
тільки талановитим техніком-каліграфістом, а й художником, упорядником 
тексту і редактором видань, автором високохудожніх передмов і післямов. 
Видавнича і редакторська діяльність першодрукаря започаткували новий етап у 
розвитку культури масового призначення, відкрили перед нею нові перспективи.  
      

6. До 510-ї річниці з дня народження друкаря Івана                                          
Федорова   (1510–1583) [Електронний ресурс] // ЦДІАК України :                           
[сайт]. –  Електрон. текст. дані. – Київ,   2020. – Режим доступу : 
https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_510_narodzhennia_Ivana_Fedorova.php. – Назва 
з екрана. – Дата перегляду : 25.01.2023. 

 
Наприкінці жовтня 1565 року Іван 

Федорович і Петро Мстиславець змушені були 
виїхати до Великого князівства Литовського, 
де отримали гостинну зустріч з боку 
можновладців, і, зокрема, віленського 
каштеляна і гетьмана Великого князівства 
Литовського Григорія Ходкевича. Певний час 
друкарі працювали в містечку Заблудів в 
друкарні Ходкевича, де протягом 1568 – 1569 
років було видано «Евангелие учительное»;            
в 1570 року, після від’їзду Петра Мстиславця до 
Вільно, Іван Федорович розпочав друкування 
«Апостола». 

 
 
 

Острозька Біблія (1581 р.), видрукована 
Іваном Федоровим 

 

https://c4u.org.ua/25-liutoho-1573-roku-ivan-fedorov-zasnuvav-drukarniu-u-lvovi
https://c4u.org.ua/25-liutoho-1573-roku-ivan-fedorov-zasnuvav-drukarniu-u-lvovi
https://referatss.com.ua/work/dijalnist-ivana-fedorova/
https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_510_narodzhennia_Ivana_Fedorova.php
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7. Друкарство в Україні [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна               
енциклопедія / Creative Commons Attribution-ShareAlike. – Електрон. дані. – 
Режим доступу : https://cutt.ly/m3g71v4. – Назва з екрана. – Дата останньої 
правки : 27.11.2022. – Дата перегляду : 23.01.2023. 
 

Українське друкарство – спосіб масово поширювати знання та інформацію, 
новини та думки – це культурне, зокрема, церковно-культурне, освітнє і наукове 
явище в Україні, яке триває від XV cт. до сьогодні. 
 

8. Друкарська спадщина Івана Федорова [Електронний ресурс] // 
UKRREFERAT : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : 
https://ukrreferat.com/chapters/kultura/drukarska-spadshhina-ivana-fedorova.html. – 
Назва з екрана. – Дата останньої правки : 24.09.2010. – Дата перегляду: 
23.01.2023. 

 
Поява друкованої книжки мала величезний вплив на 

пожвавлення культури, сприяла активізації культурного 
життя. Саме цим зумовлено загальнокультурне значення 
діяльності першодрукарів і видавців. У наші дні, коли 
друковане слово відіграє величезну роль в житті людей, з 
особливою вдячністю згадуємо імена творців стародруків, 
першопрохідників друкарської справи. Основоположники 
друкарства східних слов’ян Швайпольт Фіоль, Франциск 
Скорина, Іван Федоров, Петро Мстиславець поправу займають почесні місця у плеяді 
європейських першодрукарів. Для розвитку української культури виняткове значення 
мала видавнича діяльність Івана Федорова – засновника друкарства на Україні.  

 
9. Іван Федоров [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія / 

Creative Commons Attribution-ShareAlike. – Електрон. дані. – Режим доступу : 
https://cutt.ly/R3gA1Z5. – Назва з екрана. – Дата останньої правки 15.01.2023. – 
Дата перегляду : 23.01.2023.  
 

Іван Федорович (Іва́н Фéдоров, Іван Феодорович) – один із перших 
східнослов'янських друкарів, гравер, інженер та ливарник. Вважається засновником 
друкарської справи. 1566 року, через переслідування з боку вищого духівництва та 
боярства, вирішив покинути російську столицю та емігрувати до Речі Посполитої. 

 
10. Іван Федоров – засновник книгодрукування на Русі і у Львові 

[Електронний ресурс] // Герої України : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу 
: http://heroes.profi-forex.org/ua/ivan-fedorov. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 
23.01.2023. 
 

Книгодрукування одне з 4-х великих відкриттів людства (поряд з компасом, 
порохом і папером), що дозволило нації отримати масовий доступ до освіти, який до 
цього мали лише одиниці. У середньовічній Європі це був якісний революційний прорив, 
аналогічний комп'ютеризації в кінці ХХ століття, коли ті, хто був першими, 
випереджали весь інший світ у доступі до знань. 

 
 

https://cutt.ly/m3g71v4
https://ukrreferat.com/chapters/kultura/drukarska-spadshhina-ivana-fedorova.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cutt.ly/R3gA1Z5
http://heroes.profi-forex.org/ua/ivan-fedorov
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11.  Іван Федоров заснував у Львові друкарню (1573) [Електронний 

ресурс] // Сalendarium.com.ua : [Сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу : 
http://www.calendarium.com.ua/ua/ivan_fedorov_zasnuvav_u_lvovi_drukarnyu_1573. – 
Назва з екрана. – Дата публікації : 2011-2023. – Дата перегляду : 23.01.2023. 

 
 
Коротка історія про заснування Іваном Федоровим 

у Львові однієї з перших український друкарень. 
Дослідники припускають, що скоріш за все, вона була 
організована на вул. Краківській, 4. А деякі історики 
навіть вважають, що Іван Федоров привіз до Львова вже 
готову друкарню з білоруського Заблудова, де він 
працював до того. 

 
12.    Leopolis. Іван Федоров у Львові видавав книги для дорослих і дітей 

[Електронний ресурс] / Leopolis  // Львів місто натхнення : [cайт]. – Електрон. 
текст. дані. – Режим доступу : https://lviv1256.com/history/ivan-fedorov-u-lvovi-
vydavav-knyhy-dlya-doroslyh-i-ditej/. – Назва з екрана.– Дата публікації : 
07.03.2018. – Дата перегляду: 11.01.2023. 

 
     У статті йдеться про організацію 

друкарні у Львові й  друкування своєї 
першої книги «Апостол», роботу над якою 
Іван Федоров завершив 15 лютого 1574 
року. Львівський «Апостол» – надзвичайно 
дбайливо складена та майстерно 
оформлена книга на 264 сторінки. Другим 
видатним львівським виданням Івана 
Федоровича був «Буквар» – перший в 
Україні друкований посібник для навчання 

письменності, укладений, як зазначено в 
післямові, «ради скорого младенческого научені». Ця невелика книжка на 45 аркушів 
(90 сторінок) оздоблена заставками, кінцівками й гербами  Львова та її автора, Івана 
Федоровича. Обидві книги надруковано на якісному білому папері місцевого 
виробництва. Із видрукованих Федоровичем 2 тис. примірників збереглися два 
неповних екземпляри – у Королівській бібліотеці Копенгагена та у Гарвардському 
університеті, що у США. 
 

 
13. Лазоренко, Р. Таємниці Івана Федоровича: як львівʼянин навчив Україну 

та Московію друкувати книги [Електронний ресурс] / Роман Лазоренко // Сайт 
міста Львова. – Електрон. текст. дані. – Львів, 2022. – Режим доступу : 
https://www.032.ua/news/3304718/taemnici-ivana-fedorovica-ak-lvivanin-navciv-
ukrainu-ta-moskoviu-drukuvati-knigi. – Назва з екрана. – Дата публікації : 
18.01.2022. – Дата перегляду : 24.01.2023. 
 

 

http://www.calendarium.com.ua/ua/ivan_fedorov_zasnuvav_u_lvovi_drukarnyu_1573
https://lviv1256.com/history/ivan-fedorov-u-lvovi-vydavav-knyhy-dlya-doroslyh-i-ditej/
https://lviv1256.com/history/ivan-fedorov-u-lvovi-vydavav-knyhy-dlya-doroslyh-i-ditej/
https://www.032.ua/news/3304718/taemnici-ivana-fedorovica-ak-lvivanin-navciv-ukrainu-ta-moskoviu-drukuvati-knigi
https://www.032.ua/news/3304718/taemnici-ivana-fedorovica-ak-lvivanin-navciv-ukrainu-ta-moskoviu-drukuvati-knigi
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Навколо постаті першодрукаря Івана Федоровича чи Івана Федорова до цього 

часу точиться дуже гостра дискусія – історики так і не дійшли до згоди щодо білих 
плям у біографії цієї великої людини. Але достеменно відомо, що Іван Федорович 
найпродуктивніші та творчі роки  своєї біографії провів  у місті Лева – тому 
можемо по праву вважати легендарного друкаря справжнім львівʼянином.  

 

 
Підпис Федоровича, 23 липня 1583 рік, фото: Вікіпедія 

 
14. Назаренко, М. «Апостол» Івана 

Федорова [Електронний ресурс] / Михайло 
Назаренко // Слово про Слово : [сайт]. – 
Електрон. текст.   дані. – Бережани, 2023. – Режим 
доступу : https://slovoproslovo.info/apostol-ivana-
fedorova. – Назва з екрана. – Дата публікації : 
28.04.2020. – Дата перегляду : 12.01.2023. 
 
 

Хто такий Іван Федоров? Коротке знайомство з першодрукарем та про 
друкування 1574 року у Львові першого східнослов’янського посібника «Буквар» з 
граматикою. Цього ж року друкар здійснив друге видання «Апостола».  

 
 

15.   Острозька Біблія [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія 
/ Creative Commons Attribution-ShareAlike. – Електрон. дані. – Режим доступу : 
https://cutt.ly/w3g5l16. – Назва з екрана. – Дата останньої правки : 02.10.2022. – 
Дата перегляду : 12.01.2023. 

 
Острозька Біблія – перше повне видання Біблії (як 

Нового, так і Старого Завіту) церковнослов'янською мовою. 
Переклад здійснено гуртком учених при Острозькій школі та 
видано в Острозі у 1580 – 1581 роках коштом князя 
Костянтина-Василя Острозького. Надрукована друкарем 
Іваном Федоровичем (Іваном Федоровим) на папері з 
філігранями Буської папірні і містить 628 аркушів з 
численними заставками, кінцівками та ініціалами. 

 
 
 
 

https://slovoproslovo.info/apostol-ivana-fedorova
https://slovoproslovo.info/apostol-ivana-fedorova
https://cutt.ly/w3g5l16
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16. Пельо, Н. «Друкар книг, перед тим небачених…» : Іван Федоров (1525 –     
1583) – великий слов’янський просвітитель [Електронний ресурс] / Н. Пельо // 
Наукова бібліотека ТНПУ ім. Володимира Гнатюка : [сайт]. – Електрон. текст. 
дані. – Тернопіль, 2015. – Режим доступу : 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2538-fedorov. – Назва з 
екрана. – Дата публікації : грудень 2018. – Дата перегляду : 24.01.2023. 
 

Серед видатних діячів східнослов’янської культури кінця ХVІ ст. почесне місце 
займає друкар Іван Федоров, який в українських документах ХVІ ст. часто фігурує як 
Федорович. Висока ерудиція, дипломатичний та літературний хист, жертовна 
праця цього визначного просвітителя сприяли тому, що його книжки протягом аж 
двох століть були основою для більшості аналогічних видань кириличним шрифтом.  
 

 
17. Перша в Україні книга – «Апостол» Івана Федорова [Електронний                

ресурс] // Львівська міська рада : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Львів, 2023. – 
Режим доступу : https://city-adm.lviv.ua/portal/history-of-lviv/for-the-first-time-in-
lviv/5255-persha-v-ukraini-knyha-apostol-ivana-fedorova. – Назва з екрана. – Дата 
перегляду : 23.01.2023. 
 

Перша українська книга відзначається великим 
форматом, різноманітністю та високим рівнем 
художнього оформлення і поліграфічного виконання. 
Львівський «Апостол» видрукуваний накладом, досить 
великим на свій час – 1 200 примірників. На сьогодні 
збереглося близько 100 примірників видання у найбільших 
книгозбірнях України, а також Польщі, Болгарії, США та 
інших країн. 
 

18. Перші друковані книги України [Електронний ресурс] // Освіта та 
самоосвіта : реферати, дослідження, наукові статті онлайн: [сайт]. – Електрон. 
текст. дані. – Режим доступу : https://referatss.com.ua/work/pershi-drukovani-
knigi-ukraini/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 19.01.2023. 

 
Прийшовши на українські землі із Заходу у другій половині XV століття і 

потрапивши на благодатний ґрунт, друковане слово почало поступово 
утверджуватися, стаючи конкурентом рукописних книжок, а згодом і витісняючи 
їх. Друкована книга становила синтез графічного мистецтва і поліграфічної техніки. 
Перші книги, друковані кирилицею, з'явилися  1491 року в краківській друкарні 
Швайпольта Фіоля. Це були «Осьмигласник», «Тріодь цвітна», «Часословець». 
Українським першодруком вважається «Апостол», надрукований у 1574 році Іваном 
Федоровим у Львові. «Апостол» історично започаткував розвиток друкарства в 
Україні. 

 
 
 
 

 
 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2538-fedorov
https://city-adm.lviv.ua/portal/history-of-lviv/for-the-first-time-in-lviv/5255-persha-v-ukraini-knyha-apostol-ivana-fedorova
https://city-adm.lviv.ua/portal/history-of-lviv/for-the-first-time-in-lviv/5255-persha-v-ukraini-knyha-apostol-ivana-fedorova
https://referatss.com.ua/work/pershi-drukovani-knigi-ukraini/
https://referatss.com.ua/work/pershi-drukovani-knigi-ukraini/


13 
 

19. Першодрукар Іван Федоров : до ювілею українського книгодрукування 
[Електронний ресурс] // Природничо-гуманітарний фаховий коледж ДВНЗ 
«УжНУ» : [сайт]. – Електрон. текст. дані. –  Ужгород. – Режим доступу : 
https://www.college.uzhnu.edu.ua/news/pershodrukar-ivan-fedorov-do-yuvileyu-
ukra%D1%97nskogo-knigodrukuvannya.html. – Назва з екрана. – Дата      
публікації :  08.02.2019. – Дата перегляду : 23.01.2023. 
 

Надзвичайну роль у розвитку української культури у боротьбі українців за свої 
національні права та незалежність відіграло книгодрукування. У Львові була 
надрукована перша українська книжка, і зробив це 
першодрукар Іван Федоров, або, як його ще називали 
у Львові, – Федорович. 

Друкарсько-виробнича діяльність Івана 
Федоровича мала великий вплив на подальший 
розвиток українського книгодрукування. 
Спадкоємцем традицій першодрукаря стала  
друкарня Львівського братства, що діяла протягом 
кількох століть. 
 

20. Полівчак, Р. Понад 420 тис. грн за стародрук : в Україні продали «Новий 
Завіт з Псалтирем» Івана Федорова [Електронний ресурс] / Руслана Полівчак // 
Суспільне мовлення України : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2023. – 
Режим доступу : https://suspilne.media/206032-ponad-420-tis-grn-za-starodruk-v-
ukraini-prodali-novij-zavit-z-psaltirem-ivana-fedorova/. – Назва з екрана. – Дата 
публікації : 14.02.2022. – Дата перегляду 12.01.2023. 

 
В Україні на інтернет-аукціоні «Violity» продали стародрук Івана Федорова «Новий 

Завіт з Псалтирем» 1580 року за 420 001 грн. Цю інформацію оприлюднили на сайті 
аукціону. Учасники торгів зробили 301 ставку. Зрештою в аукціоні перемогла ставка 420 
001 грн.  

У науковій довідці Музею книги та друкарства України повідомляють, що в Україні 
залишилися 15 примірників стародруку. Загалом відомо про 83 книги та шість фрагментів 
у наукових колекціях світу. 

 
21. Нordynska. Друкар у вигнанні: як Іван Федоров заснував першу 

українську друкарню у Львові [Електронний ресурс] / Нordynska // 
Інформаційна агенція «Дивись.info» : [сайт]. – Електрон. текст.             дані. – 
Режим доступу :   https://dyvys.info/2021/02/26/drukar-u-vygnanni-yak-ivan-
fedorov-zasnuvav-pershu-ukrayinsku-drukarnyu-u-lvovi/. – Назва з екрана. – Дата 
публікації : 26.02.2021. – Дата перегляду : 23.01.2023.  

 
Створення першої друкарні в Україні відбулося в часи, коли 

освічене духовенство та знатні миряни зрозуміли потребу 
забезпечити храми церковно-літургійними книжками, а 
школи – навчальними матеріалами. Вдалою обставиною 
стало те, що тут поєднались інтереси й плани, з одного боку, 
львівських українських міщан, а з іншого – мандрівного 
друкаря Івана Федорова.  

 
 

https://www.college.uzhnu.edu.ua/news/pershodrukar-ivan-fedorov-do-yuvileyu-ukra%D1%97nskogo-knigodrukuvannya.html
https://www.college.uzhnu.edu.ua/news/pershodrukar-ivan-fedorov-do-yuvileyu-ukra%D1%97nskogo-knigodrukuvannya.html
https://suspilne.media/206032-ponad-420-tis-grn-za-starodruk-v-ukraini-prodali-novij-zavit-z-psaltirem-ivana-fedorova/
https://suspilne.media/206032-ponad-420-tis-grn-za-starodruk-v-ukraini-prodali-novij-zavit-z-psaltirem-ivana-fedorova/
https://dyvys.info/2021/02/26/drukar-u-vygnanni-yak-ivan-fedorov-zasnuvav-pershu-ukrayinsku-drukarnyu-u-lvovi/
https://dyvys.info/2021/02/26/drukar-u-vygnanni-yak-ivan-fedorov-zasnuvav-pershu-ukrayinsku-drukarnyu-u-lvovi/
https://dyvys.info/2021/02/26/drukar-u-vygnanni-yak-ivan-fedorov-zasnuvav-pershu-ukrayinsku-drukarnyu-u-lvovi/
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22. Цікаві факти про Івана Федорова [Електронний ресурс] // Цікаві 
факти : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : https://tsikavi-
fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-ivana-fedorova/. – Назва з екрана. – Дата перегляду 
24.01.2023. 
 
 Першодрукар Іван Федоров зробив для розвитку грамоти, культури і 
літератури в Київській Русі більше, ніж багато інших діячів і до, і після нього. Жив 
ще в XVI столітті, посприявши значному розвиткові друкарства. І якраз завдяки 
Івану Федорову  література стала набагато доступнішою. Звичайно, грамота ще 
довго залишалася долею дворян,  проте перші камені у фундамент майбутнього її 
поширення заклав Іван Федоров. 
 

23.       J. G. (Джей Джи). Чим відомий Іван Федоров? [Електронний ресурс] / 
J. G. (Джей Джи) // Dovidka.biz.ua : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 
доступу : https://dovidka.biz.ua/chim-vidomiy-ivan-fedorov/. – Назва з екрана. – 
Дата перегляду : 24.01.2023. 

 
Друкарсько-виробнича діяльність Івана Федоровича 

мала великий вплив на подальший розвиток 
українського книгодрукування. Спадкоємцем традицій 
першодрукаря стала друкарня Львівського братства, 
що діяла протягом кількох століть. В Івана 
Федоровича великі заслуги і перед українським 
книжковим мистецтвом – він створив нові накреслення 
шрифтових літер. Його орнаментальні книжкові   
знаки – це оригінальні декоративні твори, часто 
виконані в суто українському стилі, що не втратили 
мистецького значення й досі. 

 
 
  

https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-ivana-fedorova/
https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-ivana-fedorova/
https://dovidka.biz.ua/chim-vidomiy-ivan-fedorov/
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Аудіокниги 
 

1. «Апостол» І. Федорова [Звукозапис] : [главу  книги «100 найвідоміших 
шедеврів України» читає Тетяна Дюпіна] // Youtube : [сайт]. -  Електронні 
аудіодані. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=G_PaT5FB4qI. – 
Назва з екрана. – Дата публікації : 20.11.2014. – Дата перегляду : 07.02.2023. 
 

 
Глава захопливої книги «100 найвідоміших шедеврів   

України» – про скарби тисячолітньої історії зі скіфських 
курганів, зразки книжкової майстерності, пам'ятки 
писемності, архітектури, скульптури, живопису – розповідає 
про першу книгу, надруковану Іваном Федоровим в Україні, –  
«Апостол». 
 
 
 
  

2. Іваненко, О. Друкар книжок небачених [Звукозапис] : 
аудіокнига / Оксана Іваненко // Youtube : [сайт]. –  Електронні аудіодані. – Режим 
доступу : https://www.youtube.com/watch?v=iGCZov1rULE. – Назва з екрана. – 
Дата публікації : 24.04.2021. – Дата перегляду : 07.02.2023. 

 
Батьком українського друкарства вважають 

Івана Федорова. Іван Федоров народився близько 1510 
року (точна дата його народження невідома). 
Вважають, що він навчався в Краківському 
університеті. У 50-х–60-х роках XVI століття 
працював дияконом у церкві Ніколи Гостужського. 
Згодом переїхав до Львова, де з великими труднощами 
відкрив друкарню. 1574 року він надрукував «Апостол», 
який вважається першою українською друкованою 
книгою в Україні. Ця книга вийшла накладом 1000 
примірників обсягом 560 сторінок (збереглося 77 книг). У 
Львівській друкарні Іван Федоров видав і «Азбуку». 1583 року перший український 
друкар помер. Похований уі Львові на території Онуфріївського монастиря.  

Життєвим кредо було «духовне насіння розсівати по світу і всім роздавати 
належну їм духовну поживу». Після смерті Івана Федорова його друкарське 
устаткування перейшло до Львівської Братської друкарні. 

 
 

3.  Єфімов, О. Друкар книг, перед тим не бачених 
[Звукозапис] : аудіокнига / Олександр Єфімов // Youtube : 
[сайт]. –  Електронні аудіодані. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=oJBP7bQGX0U. – Назва 
з екрана. – Дата публікації : 22.05.2020. – Дата перегляду : 
08.02.2023. 

 
 
Пропонуємо звукозапис прозового твору українського автора Олександра 

Єфімова «Друкар книг, перед тим не бачених» про відомого українського 
першодрукаря Івана Федорова. 

https://www.youtube.com/watch?v=G_PaT5FB4qI
https://www.youtube.com/watch?v=iGCZov1rULE
https://www.youtube.com/watch?v=oJBP7bQGX0U
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Відеоматеріали 
 

1. Відомі львів'яни : Іван Федорович [Електронний ресурс] : відео // Youtube : 
[сайт]. – Електронні відеодані. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=kDe8ldOUYvw. – Назва з екрана. – Дата                  
публікації : 18.10.2022. – Дата перегляду : 07.02.2023. 

 
Іван Федорович – легендарний український 

першодрукар, який навчив Україну та Московію 
друкувати книги. Відомостей про перші роки життя 
майже немає. Відомо лише, що народився на початку 
16 століття, але дата та місце – невідомі. Утім 
зважаючи на те, що продуктивні та творчі роки 
провів саме у місті Лева, тому можна вважати 
легендарного друкаря справжнім львівʼянином. Російські 
фальсифікатори історії переконують, що першодрукар народився на московщині. 
Натомість українські та білоруські історики вважають, що Іван Федорович 
зʼявився на світ на теренах Великого князівства Литовського (на території сучасної 
Білорусі). І на це є вагомі причини. 
 
 

2. Іван Федоров. Біографія. Історія України [Електронний ресурс] : відео // 
Youtube : [сайт]. – Електронні відеодані. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGlvs3UqBOA. – Назва з екрана. – Дата               
публікації : 28.10.2018. – Дата перегляду : 07.02.2023.      

 
 Іван Федоров – один з перших майстрів, які 

започаткували друкарську справу 
старослов'янською мовою. Ім’я українського 
першодрукаря, просвітителя, письменника, 
педагога, художника, громадського діяча Івана 
Федорова відоме майже в усьому світі.  А от 
відомостей про його біографію, принаймні про 
перші роки його життя дуже мало. Пам’ятники 
на честь друкаря збудовані у Львові та москві.  1930 
року у Львові відкрито Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова, 
правонаступницею якого у 1994 році стала Українська академія друкарства.  1949 
року у столиці Галичини іменем Федорова назвали вулицю. 

 Ім’я Івана Федорова варте найщирішої пошани  –  це величний і прекрасний образ 
людини, яка без краю віддала себе культурній праці.  

 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kDe8ldOUYvw
https://www.youtube.com/watch?v=ZGlvs3UqBOA


17 
 

 

3. Легенди Львова : історія українського 
першодрукаря Івана Федорова [Електронний 
ресурс] : відео // Youtube : [сайт]. – Електронні 
відеодані. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=n8qrL_CITHY. – 
Назва з екрана. – Дата публікації : 23.06.2014. – 
Дата перегляду : 08.02.2023.      

 
Одна із найвідоміших львівських вулиць – 

Підвальна. Тут біля будинку під 13-м номером височіє пам'ятник українському 
першодрукареві – Іванові Федорову. 

 
 

4. Львів: Хроніки древнього міста [Електронний ресурс] : відео : фільм 6 // 
Youtube : [сайт]. –  Електронні відеодані. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=b3W45rI1Zhg. – Назва з екрана. – Дата 
публікації : 25.12.2012. – Дата перегляду : 08.02.2023.      

 
Подорож Львовом через призму визначних для нього дат і подій. !574 рік – Іван 

Федоров завершив львівський «Апостол». 
 
 

5. Перші друковані книги в Україні [Електронний ресурс] : відео // Youtube : 
[сайт]. – Електронні відеодані. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=vvXzpcq3Uow. – Назва з екрана. – Дата 
публікації : 12.08.2021. – Дата перегляду : 08.02.2023.      

 
Де була надрукована перша україномовна книга? Як тиражували книги до появи 

друкарських верстатів? Та чому історики й досі сперечаються про те, хто 
започаткував першу типографію в Україні? Про це та багато іншого дізнаєтесь, 
переглянувши це відео. 

 
 

6. Так було : першодрукар Іван Федоров [Електронний ресурс] : відео // 
Youtube : [сайт]. –  Електронні відеодані. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=Lj0JocW3KsQ. – Назва з екрана. – Дата 
публікації : 07.03.2018. – Дата перегляду : 08.02.2023.      
 

У Львові Іван Федоров заснував першу в Україні друкарню. Про неї відомо лише 
те, що вона працювала за кошти містян та позики лихварів. Тут першодрукар видав 
дві книги: львівський «Буквар» та «Апостол». Найперше, він видавав книги для 
простих людей 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n8qrL_CITHY
https://www.youtube.com/watch?v=b3W45rI1Zhg
https://www.youtube.com/watch?v=vvXzpcq3Uow
https://www.youtube.com/watch?v=Lj0JocW3KsQ
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Екранізації 

1. Першодрукар Іван Федоров [Електронний ресурс] : відео // YouTube :        
[сайт]. –  Електронні відеодані. – Режим доступу : 
https://www.youtube.com/watch?v=K3dkak_r-z8. – Назва з екрана. – Дата публікації : 
07.03.2018. – Дата перегляду : 08.02.2023.            
 

Першодрукар Іван Федоров – художній історико-біографічний фільм про 
життя Івана Федорова, творця першої на Русі друкарні. Друковані книги, видані за 
правління Івана Грозного, здавалися чаклунством. Федоров був звинувачений у єресі... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K3dkak_r-z8
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