
 1 

Інформаційний лист 
 

22 березня 2014 року виповнилось 120 років від дня народження 
видатного українського художника, яскравого представника українського 
авангарду Єрмилова Василя Дмитровича (1894-1968). 

Протягом 1905-1909 рр. навчався в Харківській учбово-ремісничій 
майстерні декоративного живопису у Л.Тракала, 1910-1911 рр. – у 

Харківській художній школі у М. Федорова, 1913-1914рр. – у приватній 
студії Є. Штейнберга, О. Грота, 1913 р. – у Московському училищі 

живопису, скульптури та  архітектури, 1912-1913 рр. – у студії І. Машкова,  
П. Кончаловського, Москва.  

У 1916 році у складі I-го Кавказького кавалерійського корпусу брав 
участь у бойових діях у Персії, нагороджений Георгіївським хрестом 4-го 

ступеня. 
Викладав у Харківському художньому технікумі (1921-1922), 

Харківському художньому інституті (1922-35; 1963-67). Член «Асоціації 
революційного мистецтва України» (1927-1932), Харківської організації 

Спілки художників України з 1939 року.  
Помер 6 січня 1968 р. в Харкові. 
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

зберігає особовий фонд В.Єрмилова ф.337, оп.1, од.зб.199; крайні дати 
документів 1895-1968 рр. Документи Єрмилова В.Д. були передані до 

ЦДАМЛМ України вдовою художника Єрмиловою І.Я. протягом 1972 року, 
невелику кількість документів передали мистецтвознавці Фогель З.В., 

Диченко І. у 1973 році, Горбачов Д.О. у 1992 році. 
Творчі матеріали художника представлені художніми творами, в 

основному фотознімки, ескізами, плакатами, замальовками, зразками 
шрифтів, кресленнями трибун, рекламних вітрин, рукописами біографії. 

Педагогічна діяльність В. Єрмилова представлена текстами лекцій, робочими 
планами та навчальними програмами з живопису.  

Фонд містить художні твори  з різних видів мистецтв, в яких працював 
Єрмилов В.Д.: станкова графіка, книжкова та газетно-журнальна графіка, 
прикладна графіка, декоративно-оформлювальне мистецтво, монументальні 

розписи, експериментальні композиції, театральне оформлення. 
 В епістолярній спадщині містяться листи друзів, колег. Серед 

кореспондентів О. Бондарович, В.С. Савенкова, В.А.Платонов, Л. Троянська. 
Біографічні матеріали презентовані документами про народження, 

свідоцтвом про освіту, одруження, про військову службу і відзнаку 
Георгіївським хрестом 4-го ступеня.  

Фонд містить значну частину документів службової та творчої 
діяльності (посвідчення, довідки, заяви, трудова книжка). 

Великий масив особового фонду представлений зображувальними 
документами: фотографія батьків Єрмилова В.Д. 1895-1896 рр., індивідуальні 

фотографії, альбоми 1920-1960-х рр., групові фото з членами родини, 
студентами.  
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Матеріали про В. Єрмилова представлені статтею В. Поліщука «Василь 
Єрмілов» (1931 р.), дослідженням І.Врони «Василь Дмитрович Єрмилов», 

фотознімками стендів художніх виставок, в яких брав участь митець, 
каталогом виставки творів та книгою відгуків з ювілейної виставки у Харкові 
1962 року. 

У музейному фонді ЦДАМЛМ України зберігається медаль В. 
Єрмилова «Георгіївський хрест 4-го ступеня» 1914-1917 рр. 

У 2011 році архівні матеріали з фонду В. Єрмилова, серед яких: 
чоловічі портрети, виконані олівцем (1921), фотознімки стінгазети, що 

експонувалися на виставці преси в Кельні (1927-1928), фабричні марки 
парфумів, фотознімок рекламного плакату "Читайте книги В Поліщука" 

(1927-1928), розпис агітпоїзда "Червона Україна" (1921) експонувалися на 
міжнародній виставці «Василь Єрмилов» у НКММК «Мистецький Арсенал». 

У 2012 році за матеріалами фонду художника були видані такі 
дослідження: Павлова Т. Василий Ермилов ожидает весну. та  

 Парнис А. Е. Василий Ермилов: Материалы к творческой биографии 
художника. 

Запрошуємо ознайомитися із зазначеними матеріалами у читальному 
залі ЦДАМЛМ України, який працює щодня, крім суботи та неділі, з 10 год. 
до 17 год. дня. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Інформаційний лист підготувала 
провідний науковий співробітник 

відділу використання інформації документів  
ЦДАМЛМ України 

Олійник О.Г. 
Тел.: 278-44-81 

 


