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Шановні друзі!            

Бібліографічний нарис складений до 60-річчя від 

дня народження українського книжкового графіка, 

художника-ілюстратора, лауреата Національної Премії 

України ім. Тараса Шевченка –  

Костянтина Тихоновича Лавро. 
 

 

Мета видання – висвітлення матеріалів про життя та 

творчість відомого українського художника-ілюстратора. 
          
 

Бібліографічний нарис складено на основі джерел, які є у 

фондах бібліотек ЦБС Деснянського району міста Києва та 

матеріалів, відображених на web-сайтах Інтернету. 
   
         

Матеріали  розташовано за розділами: 

 Життєвий та творчий шлях художника; 

 Список книг для дітей молодшого та середнього 

шкільного віку з ілюстраціями українського 

художника Костянтина Лавра; 

 Список книг для дітей старшого шкільного віку з 

ілюстраціями українського художника Костянтина 

Лавра; 

 Список використаних матеріалів. 
 

 

Видання розраховане на широке коло користувачів. 
 

Укладач: Івашко Н.П. 

Відповідальна за випуск: Зяліна Н.К. 
 

 

Контактна інформація:  

тел.: (044) 518-73-63, 

bibliot.im.gagarina@ukr.net 
https://www.facebook.com/bibliotekaimgagarina/ 

вебсторінка:http://desnabib.kiev.ua 

 

mailto:bibliot.im.gagarina@ukr.net
https://www.facebook.com/bibliotekaimgagarina/


 3 

 

Життєвий та творчий 

шлях художника 
        

Лавро Костянтин Тихонович  

народився 11 березня 1961 року 

під Диканькою на Полтавщині. 

       З дитинства він захоплювався 

малюванням і мріяв стати 

професійним художником. 

       У 1979 р. Костянтин Лавро закінчив Республіканську 

середню художню школу імені Т. Г. Шевченка в Києві і 

був призваний до армії.   Закінчивши військову службу, він 

вирішив здобути вищу мистецьку освіту і поступив на 

факультет графіки в Український поліграфічний інститут 

ім. І. Федорова (Українська академія друкарства) у місті 

Львові.  

         У період навчання в інституті Кость Лавро багато 

експериментував, намагаючись синтезувати елементи 

різних художніх напрямків в мистецтві і знайти свій 

особистий шлях.  

     По завершенні вузу у 1988 році Кость Лавро 

влаштувався на роботу в популярний серед дітлахів 

журнал "Барвінок", де працював художнім редактором. 

Пізніше, протягом двох років, Лавро займався художнім 

оформленням обкладинок книжок та малюванням 

ілюстрацій для дорослих читачів журналу “Дніпро”, 

популярного серед української інтелігенції. У цей же час 

він активно співпрацював з редакцією дитячого журналу   

“Соняшник”.  
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         У 90-ті рр. ХХ ст. Костянтин Тихонович Лавро 

підготував серію цікавих ілюстрацій для відомих 

українських видавництв "Свенас", "Криниця", "Довіра", 

"Грайлик".  

       Співпрацюючи з видавництвом "Криниця", 

обдарований художник виконав оригінальні ілюстрації до 

популярних українських народних казок: "Колобок", 

"Курочка ряба", "Ріпка", "Лисиця та Журавель", "Пан 

Коцький", "Кирило Кожум'яка", "Солом'яний бичок", 

"Рукавичка".  

 

 

 

         

 

 

        

     У цих книжках Кость Лавро виявив себе вмілим 

художником-анімалістом. У своїх малюнках він майстерно 

передав рухи тварин – лисенят, ведмежат, вовченят, 

гусенят і вміло показав їх характерні "звички". Завдяки 

чудовому художньому дару Костянтину Лавру вдалося 

перетворити звичайних звірів на казкових героїв 
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            У 90-ті роки ХХ ст. в житті і творчості Костянтина 

Тихоновича Лавра відбулися значні зміни. У 1991 р. він 

став членом Національної Спілки художників України. Рік 

потому він познайомився з Іваном Малковичем 

талановитим українським поетом, керівником приватного 

видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА”, який запропонував йому посаду 

головного художника.  Ця 

відповідальна робота потребувала від 

нього прийняття нової, оригінальної 

концепції у створенні ілюстрацій до 

дитячих книжок.  

            У всіх своїх роботах митець 

намагається глибоко проникнути в тексти книжок і на їх 

основі створити оригінальні, пластичні 

образи, зробити їх доступними для 

розуміння дітей і художніми засобами 

вплинути на розвиток їх культури.  

            

Поєднавши засадничі 

постулати 

українського 

авангарду 20-х років 

найтиповішими рисами українського 

народного малярства, він витворив свій 

— неповторний, яскравий і, водночас, 

глибоко національний стиль.  
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     Роботи Костя Лавра неодноразово входили до каталогів 

найпрестижніших виставок дитячої книги (Болонья, 

Братислава та ін.) Творчий шлях 

Лавра — головного художника “А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ” — невід’ємно 

пов’язаний із становленням 

видавництва. Його вже класичні 

зайчики й котики стали улюбленими 

образами сотень тисяч дітей.  

 

 

Права на книги Лавра придбали 

знамениті світові видавництва з США, Швейцарії, Франції 

та ін. Тривалий час Кость Лавро успішно співпрацює з 

найпопулярнішим французьким дитячим журналом  

“Pomme d’Api”. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

     Працюючи над ілюстраціями до багатьох видань 

дитячої літератури Кость Лавро виявив себе 

високопрофесійним художником, який здатен працювати в 

різних жанрах і стильових напрямках образотворчого     

мистецтва. 
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Список книг для дітей  

молодшого та середнього шкільного віку  

з ілюстраціями Костянтина Лавра 
 

Українська Абетка [Текст] / упоряд. І. 

Малкович ; худож. К. Лавро. – 7-е вид. – 

Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006. –  

34 с. : іл. – (Для малят від 2 до 102). 

 

 

Вінграновський, М. Козак Петро Мамарига 

[Текст] : оповідання та вірші / М. 

Вінграновський ; худож. К. Лавро. – Київ : 

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2001. – 32 с. : іл. –  

(Для малят від 2 до 102). 

 
Дитяча Євангелія [Текст] : оповіді про 

Ісуса / вибір та переказ оповідей І. 

Малковича ; худож. К. Лавро. – Київ : А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1993. – 28 с. : іл. 

 

 

Дитяча Євангелія [Текст] : оповіді про 

Ісуса / вибір та переказ оповідей І. 

Малковича ; худож. К. Лавро. – Київ : А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 32 с. :  
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Їде мишка [Текст] / худож. К. Лавро. –  

Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2002. –  

16 с. : іл. – (Міні-диво). 

 
Кирило Кожум’яка [Текст] : українська 

народна казка / літ. ред. Т. Майданович ; 

худож. К. Лавро. – Київ : Криниця, 2000. –  

8 с. : іл. (Мої найперші книжечки). 

 
Колобок [Текст] : українська народна казка / 

літ. ред. Т. Майданович ; худож. К. Лавро. – 

Київ : Криниця, 2000. – 6 с. : іл. (Мої 

найперші книжечки). 

 

Курочка Ряба [Текст] : українська народна 

казка / ред. Т. Майданович ; худож. К. 

Лавро. – Київ : Криниця, 2000. – 6 с. : іл. – 

(Мої найперші книжечки). 

 

 

 

Лисиця та журавель [Текст] : 

українська народна казка / літ. обробка 

Т. Майданович ; худож. К. Лавро. – Київ 

: Криниця, 2000. – 6 с. : іл. – (Мої 

найперші книжечки). 
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Падав сніг на поріг [Текст] : українські та 

іноземні вірші для дітей / худож. К.Лавро. – 

Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2002. – 16 

с. : іл. – (Міні-диво). 

 

 

 

Пан Коцький [Текст] : українська 

народна казка / худож. К. Лавро. – 2-е 

вид., доопрац. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА, 2006. – 26 с. : іл. – 

(Для малят від 2 до 102). 

                        

 

Піноккіо = Pinocchio [Текст] : українська 

народна казка / гол. ред. І. Андрієвська ; 

пер. А. Андрієвської ; худож. К. Лавро. – 

Київ : Криниця, 1998. – 16 с. : іл. – (Театр 

вдома). 

 

 

 

 

Попелюшка = Cinderelo [Текст] : 

українська народна казка / гол. ред. І. 

Андрієвська ; пер. А. Андрієвської ; 

худож. К. Лавро. – Київ : Криниця, 1998. 

– 16 с. : іл. – (Театр вдома). 
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Різдвяна рукавичка [Текст] : українська 

народна казка / худож. К. Лавро. – Київ : А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2004. – 16 с. : іл. – 

(Міні-диво). 

 

Ріпка [Текст] : українська 

народна казка / гол. ред. І. Андрієвська ; 

худож. К. Лавро. – Київ : Криниця, 2000. –  

6 с. : іл. – (Мої найперші книжечки). 

 
Росла собі ялиночка [Текст] : вірші та 

пісеньки для дошкільнят / худож. К. 

Лавро. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2006. – 10 с. : іл.  

 
 

Рукавичка [Текст] : 

українська народна казка / гол. ред. І. 

Андрієвська ; худож. К. Лавро. – Київ : 

Криниця, 2000. – 6 с. : іл. – (Мої найперші 

книжечки). 
 

 
 
 

Солом'яний бичок [Текст] : Українська 

народна казка / ред. Т. В. Майданович; 

худож. К. Т. Лавро. – Київ : Криниця, 

2000. – 8 с. : іл. – ( Мої найперші 

книжечки). 

 

 



 11 

 

 

100 казок [Текст] : найкращі 

українські народні казки з 

ілюстраціями провідних українських 

художників. Т. 1 : для малят від 2 до 

102 / за ред. Івана Малковича. – Київ : 

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 161 

с. : іл. 
 

 

100 казок [Текст] : найкращі 

українські народні казки з 

ілюстраціями провідних українських 

художників. Т. 2 : для малят від 2 до 

102 / за ред. Івана Малковича. – Київ : 

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 

129 с. : іл. 

 

 

 

100 казок [Текст] : найкращі 

українські народні казки з 

ілюстраціями провідних українських 

художників. Т. 3 / за ред. І. 

Малковича. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА, 2013. – 129 с. : іл. 
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Улюблені вірші [Текст] : популярні вірші 

українських та іноземних поетів : для 

малят від 2 до 102 / упоряд. Іван 

Малкович. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА, 2018. – 105 с. : іл. 

 

 

 

 

Улюблені вірші - 2 [Текст] : популярні 

вірші українських та іноземних поетів : 

для малят від 2 до 102 : [переклади] / 

упоряд. Іван Малкович. – Київ : А-БА-БА-

ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 89 с. : іл. 

 

 

 

 

 

 

Улюблені вірші - 3[Текст] : 

популярні вірші українських та 

іноземних поетів : для малят від 2 

до 102 : [переклади] / упоряд. Іван 

Малкович. – Київ :  А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА, 2018. – 73 с. : іл. 
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Список книг для дітей  

старшого шкільного віку  

з ілюстраціями Костянтина Лавра 

 
Глазовий, П. Гуморески [Текст] /  

П. Глазовий ; худож. К. Лавро. – Київ :  

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2007. – 336 с. : іл.  

 
 

Гоголь, М. Ніч перед 

Різдвом [Текст] : скорочена 

версія / М. Гоголь ; пер. з рос. М. 

Рильського ; худож. К. Лавро. – Київ : А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006. – 25 с. : іл. – 

(Для малят від 2 до 102). 

 

Гоголь, М. В. Повісті [Текст] [У 2 т.]. Т. 1. 

Найкращі українські переклади / Микола 

Гоголь ; пер. з рос. за ред. Івана Малковича ; 

післям. Василя Яременко ; іл. Костя Лавра. – 

Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 304 

с. : іл. 

 

Гоголь, М. В. Повісті [Текст]. [У 2 т.]. Т. 2. 

Найкращі українські переклади / Микола 

Гоголь ; пер. з рос. за ред. Івана Малковича ; 

післям. Василя Яременко ; іл. Костя Лавра. – 

Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 304 

с. : іл. 
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Додж, М. Серебряные коньки [Текст] : 

повесть / М. Додж ; пер. с англ. М. Клягина-

Кондратьева. В дурном обществе ; Слепой 

музыкант : повести / В. Короленко ; худож. 

К. Лавро. – Київ : Аконит, 1995. – 414 с. : іл. 

– (Детская сентиментальная повесть). 

 
 

Заклятий козак [Текст] : історичні повісті 

та оповідання / упоряд. та передм. О. 

Мишанича ; худож. К. Лавро. – Київ : 

Обереги, 1994. – 540 с. : іл. 

 

 

 

Руданський, С. Співомовки [Текст] / С. 

Руданський ; худож. К. Лавро. – Київ : А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 256 с. : іл. 

– (СміхоТерапія). 

 

 
 

Японский детектив [Текст] / сост. А. А. 

Литвиненко ; худож. К. Лавро. – Київ : 

Свенас, 1993. – 383 с. : іл. 

 
 
 

 



 15 

Список використаних матеріалів 
 

1. Головко, Тарас. Художник з душею дитини [Електронний 

ресурс] // Сайт газети “День”. – Електронний текст. – Режим 

доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/hudozhnyk-z-

dusheyu-dytyny, вільний (дата звернення: 30.11.2016). – Назва 

з екрану. – Мова укр. 

2. Городницька, Божена. Кость Лавро: “Усі мої образи – це я” 

[Електронний ресурс] // Сайт “Буквоїд”. – Електронний текст. 

– Режим доступу: 

http://bukvoid.com.ua/digest/2010/12/24/160625.html, вільний 

(дата звернення: 24.12.2010). – Назва з екрану. – Мова укр. 

3. Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 6. Го-Гю / НАН 

України , Ін-т енцикл. досліджень НАН України ; Наук. т-во 

ім. Т. Шевченка. – Київ : Інститут енциклопедичних 

досліджень, 2006. – 711 с. 

4. Зубар, Петро. Кость Лавро змінив хід історії дитячих книжок 

[Електронний ресурс] // BARABOOKA (Простір української 

дитячої книги). – Електронний текст. – Режим доступу: 

http://www.barabooka.com.ua/kost-lavro-zminiv-hid-istorii-

ditjachih-knizhok/, вільний (дата звернення: 02.07.2018). – 

Назва з екрану. – Мова укр. 

5. Кость Лавро [Образотворчий матеріал] : [альбом]. – [Київ] : 

Балтія-Друк, [2016]. – 96 с. : іл. 

6. Кость Лавро [Електронний ресурс] // Сайт вид-ва “А-БА-БА-

ГА-ЛА-МА-ГА”. – Електронний текст. – Режим доступу:  

         //http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%9B%D0%B0% 

         D0%B2%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1% 

         81%D1%82%D1%8C, вільний (дата звернення: 2021). – Назва з                  

екрану. – Мова укр. 
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