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Народився 25 лютого 1956 р. у смт Дубляни Жовків-
ського району Львівської області.

У 1971 р. вступив до Львівського училища прикладного
мистецтва ім. І. Труша на відділення художнього оформ-
лення (педагоги: Ю. Кучабський, М. Бордун, Т. Драган,
С. Ярема, С.-Й. Костирко, Ю. Лесюк). Після його успішно-
го закінчення у 1975 р. став студентом ЛДІПДМ, де опа-
новував фах під керівництвом М. Курилича, М. Яціва,
М. Вендзиловича, С. Савіна, О. Русанюк, В. Овсійчука, С. Лу-
пій, О. Дуфанця, В. Черкасова, В. Риботицького, Т. Мак-
сиська, П. Кравченка та ін.

Протягом 1980–1994 рр. працював у науково-дослід-
ному секторі ЛДІПДМ, пройшовши шлях від посади ху-
дожника до старшого наукового співробітника. У складі
творчої групи «Спектр» розробив та втілив у життя вели-
кий комплекс соціально-культурних об’єктів, дитячих
майданчиків Львова.

1 липня 1993 р. у Львівській лісотехніці створили першу
в Західній Україні кафедру дизайну. У 1994 р. став старшим
викладачем цієї кафедри, а у 1998 р. обраний її завідувачем.

Творчий доробок В. Прусака в галузі дизайну середови-
ща, предметного та графічного дизайну, образотворчого

мистецтва сягає понад 300 найменувань. Учасник понад
50 художніх та спеціалізованих виставок конкурсів, фору-
мів дизайнерських шкіл. Автор художнього оформлення
більше 20 навчальних і літературних видань, офіційної
символіки, поліграфічної продукції та логотипів НЛТУ
України, ЛАНУ, Екологічної Конституції Землі та ін.

Список наукових та навчально-методичних праць
складає 70 публікацій, із них найвагоміша — навчальний
посібник «Екологічний дизайн». Він — учасник більше
60 наукових конференцій.

Володимир Прусак зробив значний особистий внесок
в організацію та становлення ступеневої дизайн-освіти
України. За його керівництва кафедра дизайну НЛТУ
України стала визнаним лідером у підготовці фахівців із
дизайну меблів.

Лауреат обласної премії ім. Олександра Гаврилюка в
галузі літератури і мистецтва (1985). Його творча та педа-
гогічна праця відзначені: почесними грамотами НЛТУ
України, подяками мера Києва (2006) та міністра освіти і
науки України (2008), Почесною грамотою (1999), на-
грудними знаками «Відмінник освіти України» (2004) та
«Петро Могила» (2011) МОН України.

ПРУСАК 
Володимир Федорович
Випускник факультету дизайну (1980 р.)

� Уосени верству проходять... 
Папір, кольорова ліногравюра,
37х34. 1993
� Вознесіння. Папір, авторська
техніка, 39х26. 1992 
� Свідки історії. Папір, кольорова
ліногравюра, 60х40. 1997 
� Протистояння. Папір, кольорова
ліногравюра, 17,5х65. 1994

Завідувач кафедри дизайну 
Національного лісотехнічного університету України. 
Кандидат педагогічних наук, доцент. Член Спілки
дизайнерів України, член�кореспондент
Лісівничої академії наук України


