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АНОТАЦІЯ 

Гаврилюк Р. М. Декоративно-ужиткове мистецтво вижницької школи: 

традиції та новаторські творчі концепції – на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.06 «Декоративно-прикладне 

мистецтво» (02 – культура та мистецтво) – Львівська національна академія 

мистецтв, Львів, 2019.  

У дисертації комплексно проаналізовано етапи становлення вижницької 

мистецької школи та сучасний стан функціонування мистецького осередку, 

синтез традицій і новаторські підходи у творчості митців Вижниці. Проблема 

відродження національних традицій у професійному мистецтві як чинник 

збереження самобутності та ідентичності українського народу гостро стоїть у 

наш час. У цьому руслі важливе значення має збереження мистецьких традицій 

у прикордонних поліетнічних регіонах, одним з яких є Буковина. Особливої 

ваги набуває презентація здобутків та потенціалу регіональних мистецьких 

шкіл на світовому ринку в час активної євроінтеграції українських культурних 

інституцій. Це відкриває значні можливості для розвитку регіональних 

осередків у контексті європейського мистецького процесу.  Виходячи із завдань 

дослідження, розроблено структуру дисертації. Вона складається зі вступу, 

трьох розділів основної частини та висновків. 

У першому розділі традиційно проаналізовано вербальні та візуальні 

джерела дослідження. Історіографічний аналіз діяльності вижницької школи 

декоративно-прикладного мистецтва засвідчив значне зацікавлення в 

українській мистецтвознавчій науці вказаним мистецьким осередком. Проте з 

огляду на фрагментарність проаналізованих публікацій залишаються 

невисвітленими окремі аспекти окресленої у дисертації проблематики. Стан 

опрацювання теми   не є задовільним. Увагу дослідників зазвичай привертали 

загальні питання культурних традицій українського народу. Ці знання мають 

свою культурологічну цінність, оскільки формують загальну картину розвитку 

декоративно-ужиткового мистецтва України.  
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Теоретичні положення в галузі декоративно-прикладного мистецтва, які 

були використані як основи для розроблення методики дослідження, висвітлені 

таких працях: основи загальної теорії композиції – у праці Є. Антоновича, 

Р. Захарчук-Чугай, М. Станкевича «Декоративно-прикладне мистецтво» (1992); 

методика послідовного нанесення декоративних елементів – у вступній статті      

Р. Захарчук-Чугай до альбому «Родина Шкрібляків» (1979); концепція 

художньої виразності, основні закони композиції – у праці М. Станкевича 

«Українське художнє дерево ХVІ – ХХ ст.» (2002). На формування методики 

вплинули й дослідження  М. Селівачова, присвячені аналізові української 

орнаментики. Окрім питань іконографії, стилістики, автор розглядає щодо 

типологію народної орнаментики. На увагу заслуговують визначені 

кваліфікаційні рівні систематизації орнаментики, а саме комбінаторний та 

композиційний, представлені у монографії львівського дослідника І. Юрченка 

«Гуцульська різьба. Візуально-морфологічні закономірності орнаменту. Теорія 

і практика» (2011). 

У другому розділі дисертації характеризуються передумови виникнення, 

простежуються основні етапи становлення та визначаються перспективи 

розвитку вижницької школи декоративно-прикладного мистецтва. Біля її 

витоків стояли відомі народні майстри В. Шкрібляк, М. Мегединюк, В. Девдюк, 

які спиралися на багатовікову народну традицію виготовлення декоративно-

ужиткових виробів. В історії навчального закладу виділяємо чотири основні 

етапи: австро-угорський (охоплює період від 1905 р., заснування у Вижниці 

навчального закладу, до 1918 р. – розпад Австро-Угорської імперії); румунський 

(охоплює період від 1918 р., приєднання Буковини до складу Румунії, до  1940 

р.; радянський (охоплює період з 1940 р., коли територію Буковини передано до 

складу УРСР, до 1991 р.); український (починається з 1991 р. – проголошення 

незалежності України і триває донині). Для відкриття у Вижниці мистецького 

навчального закладу існували вагомі передумови. На початку XX ст. тут 

функціонував традиційний осередок, де народні майстри займалися токарством, 

столярством, килимарством, вишивкою. Секрети ремесла пізнавали, 
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успадковували, передавали й вдосконалювали цілі родини ремісників з 

покоління в покоління. Тому 1905 р. у Вижниці було урочисто відкрито 

середню фахову школу, автентична назва якої звучала «Крайовий научний 

заклад для різьбярства та металевої орнаментики (оздоби)». У 1911 р. 

розпочався новий етап розвитку школи. Тоді вижницьку школу реорганізовано 

в «Крайовий науковий заклад для столярства, токарства, різьбярства та 

металевої орнаментики». Від часу заснування установи основний акцент був на 

вивченні народних традицій, їхньому ґрунтовному засвоєнні і творчій 

інтерпретації. Учні школи виготовляли різноманітні традиційні вироби 

народного мистецтва: орнаментальні тарілки, барильця, вази, топірці, хрести, 

різні рами, скрині, набори письмового приладдя, інкрустовані столи, табакерки, 

лускоріхи, металеві пряжки для прикрас, згарди та ін. Керівництво закладу 

відбирало кращі зразки для експонування на виставках, а також для продажу на 

Крайовому базарі в Чернівцях. Твори декоративно-ужиткового мистецтва 

купували для власного вжитку, на подарунки, для приватних колекцій, 

вивозили за кордон. У 1923 р. рішенням румунської адміністрації на базі 

Вижницької крайової школи різьбярства, токарства та металевої орнаментики, 

підпорядкованої з 1921 р. Міністерству освіти і культури Румунії, було 

відкрито інший навчальний заклад під назвою «Нижча школа мистецтва та 

ремесла». З цього моменту основою для підготовки спеціалістів стали традиції 

румунського народного мистецтва.  

У 1931 р. відбулася ще одна реорганізація. Нижча школа ремесла та 

мистецтв була перетворена в Індустріальну чоловічу гімназію. Вона мала два 

відділи – різьбярсько-столярний та архітектурно-скульптурний. Навчання в 

цьому закладі тривало п’ять років, а навчальна програма базувалася винятково  

на вивченні традиційного румунського народного мистецтва у царині 

виробництва дерев’яних меблів. Поза тим, акцент ставився на виготовлення 

предметів культового призначення. Наприкінці червня 1940 р. відбулася 

чергова суспільно-політична зміна і північна частина Буковини увійшла до 

складу Української РСР. Рішенням Чернівецького облвиконкому від 14 грудня 
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1940 р. на основі  Вижницької індустріальної гімназії створене Державне 

художньо-промислове училище. Це був середній спеціальний навчальний 

заклад з українською мовою викладання для підготовки спеціалістів декора-

тивно-ужиткового мистецтва. Історія вижницької мистецької школи другої 

половини ХХ ст. охоплює радянський період і часи незалежності. Навчальний 

процес базувався на ґрунтовному вивченні та фаховому засвоєнні як 

традиційного народного мистецтва, так і оволодінні прийомами 

орнаментального оздоблення, колористики місцевого буковинського народного 

мистецтва. Особливо важливим етапом у розвитку вижницького навчального 

закладу стали 90-ті роки XX століття. Відбуваються складні процеси  відходу 

від раніше усталених ідеологічних штампів і стереотипів. В училищі створено 

дискусійний політичний клуб із промовистою назвою «XX століття», де 

обговорювали загальну  політичну ситуацію і бачення майбутнього України. 

Важливе значення мали тематичні вечори нового типу, де викладачі й студенти 

зустрічалися з відомими дисидентами, репресованими, дізнавалися правду про 

сталінський геноцид, який забрав мільйони життів українців. На тлі цих подій у 

жовтні 1990 р. урочисто відзначено 85-річчя з часу заснування навчального 

закладу. З нагоди ювілею на подвір’ї училища споруджено пам’ятник одному із 

засновників вижницької школи – В. Шкрібляку. Ім’я видатного майстра було  

присвоєне Вижницькому училищу прикладного мистецтва у 1991 р. 

Надзвичайно важливим в історії закладу стало зближення з Львівським 

державним інститутом прикладного і декоративного мистецтва. Тодішній 

ректор Е. Мисько разом із проректорами Б. Курліщуком та Д. Крвавичем, 

запропонували створити західноукраїнський навчальний комплекс, до якого, 

крім вищого навчального закладу у Львові, мали увійти чотири коледжі (Львів, 

Косів, Вижниця, Ужгород), а також дитяча Мала академія мистецтв у с. 

Підбужі. Розпочалася велика робота в плані розробки інтегрованих навчальних 

планів і програм, кінцевою метою якої було переведення Вижницького 

училища прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка в статус коледжу.  
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Двадцять п’ятого березня 1994 р. Міністерство освіти України затвердило 

рішення міжгалузевої акредитаційної комісії і дало розпорядження на 

створення Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. 

Він входив до навчального комплексу Львівської академії мистецтв (колишній 

ЛДІПДМ), зберігаючи свою юридичну та фінансову самостійність. Здобувши 

новий статус, навчальний заклад стає центром мистецького життя на Буковині, 

упродовж 1994 – 1995 рр. навколо нього створюється обласний навчально-

методичний центр у складі Вижницької школи-інтернату, Вижницької гімназії, 

12 художніх дитячих шкіл Чернівецької області. Вагомі здобутки мистецької 

школи у Вижниці досягнуті завдяки  багатолітнім зусиллями талановитих 

викладачів, їхній високій педагогічній і творчо-професійній майстерності. 

Поруч із видатними художниками тут у різні часи працювали відомі народні 

майстри, які творили неповторну стилістику місцевого народного мистецтва: 

В. Шкрібляк, М. Мегединюк, В. Девдюк, К. Покорний, М. Гнатюк, С. Клим, 

О. Гасюк, М. Ключан та інші. На перших етапах становлення школи важко 

переоцінити вклад таких педагогів, як С. Сахро, В. Білик, Н.Кукош, М.Кукоші, 

подружжя Демчиків, А. Скиба, П. Лемський, Г. Лозинська, Е. Жуковський, 

С. Вархола, Л. Беренфельд та ін. Сьогодні в коледжі працюють 

висококваліфіковані, визнані на державному рівні фахівці, члени Національної 

спілки художників України, Національної спілки народних майстрів України та 

Спілки дизайнерів України, лауреати міжнародних, всеукраїнських, обласних 

премій і конкурсів.  

У третьому розділі дисертації проаналізовано традиційні та новаторські 

підходи у творчості сучасних майстрів ужиткового мистецтва вижницького 

мистецького осередку (студентів, випускників та викладачів Вижницького 

коледжу прикладного мистецтва ім. В.  Шкрібляка).  

У вижницькій школі декоративно-ужиткового мистецтва дерево належить 

до традиційних, здавна популярних матеріалів.  Наведені у підрозділі 3.1. 

приклади виконання курсових та дипломних робіт студентами вижницького 

мистецького закладу свідчать про програмне збереження в установі 
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традиційних прийомів обробки і декорування деревини. Водночас очевидними 

є прагнення долати застійні явища, підтримувати й стимулювати новаторські 

підходи, творити оригінальні композиційні уклади і форми виробів з дерева. У 

роки утвердження державної незалежності,  надбання народного мистецтва не 

лише не втрачають популярності, а й набувають цілком нових вимірів 

актуальності. Стале закорінення в давні традиції визначає самобутність 

сучасного українського мистецтва, викликає неабияке  зацікавлення та все 

більший інтерес до нього у світі. Відділення художньої обробки металу було 

створене у Вижниці значно пізніше – в 1955 р. Від початку його заснування було 

заплановане використання широкого спектра технологічних прийомів. Упродовж 

років навчання учні оволодівали теоретичними й практичними знаннями в галузі 

кування, литва, карбування, гравірування, філіграні, гальванопластики, розпису 

емалями тощо. Неодмінною складовою стало поєднання згаданих технік у 

різних комбінаціях. Перший випуск майстрів художньої обробки металу 

відбувся в 1960 р. 

Сьогодні вижницька школа художньої обробки металу має багаті традиції 

і значні здобутки. Її викладачі, студенти та випускники неодноразово ставали 

лауреатами і переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних виставок і 

конкурсів. Під керівництвом досвідчених педагогів учні успішно продовжують 

шукати нові ідеї, оригінальні композиційні рішення, втілювати їх у матеріалі.  

Художнє ткацтво у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва має 

давні традиції та бере свій початок із двадцятих років ХХ століття. Твори 

випускників Вижницької ткацької фахової школи відзначаються особливим 

відчуттям кольору, в чому виявляється безпосередній вплив традиційного 

буковинського килимарства. Їм притаманний виразний, тектонічно 

підпорядкований контрастний колорит, багатство та специфічна пластика 

тканої поверхні. Ці риси на структурному рівні генеруються від усього 

арсеналу виражальних засобів народних буковинських тканин.  На відміну від 

текстилю, який дедалі  більше відображає сучасні тенденції та, зокрема, 

підлягає впливу досвідченої професійної кафедри художнього ткацтва 
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Львівської національної академії мистецтв, вижницька вишивка зберігає давні 

традиції. Упродовж віків формувалися основні інтерпретації візерунків-

символів, що містять чималу кількість елементів різного смислового 

навантаження. Сьогодні, як ніколи раніше, українська народна вишивка у 

вижницькій школі переживає переосмислення.  

Сьогодні випускники кафедр ужиткового мистецтва мають  справді  великі 

можливості сповна реалізувати свої знання та потенціал. Вижницький художній 

навчальний заклад був і залишається не лише головним центром розвитку 

декоративно-ужиткового мистецтва Буковини, а й вагомим мистецьким 

осередком на карті всієї України. Вижницька мистецька школа зберегла своє 

неповторне обличчя і є незмінним оберегом традиційного народного мистецтва 

краю.  Тому, введення в науковий обіг результатів комплексного дослідження  

здобутків вижницької мистецької школи у царині декоративно-ужиткового 

мистецтва стане  важливою складовою  українського мистецтвознавства.  

Ключові слова: вижницька мистецька школа, традиції, новаторські 

творчі експерименти, декоративно-ужиткове мистецтвo. 

АBSTRACT 

Gavryliuk R.M. Traditions and innovative creative concepts. Decorative 

arts on the example of Vyzhnytsia school. - on the rights of the manuscript. 

The dissertation for a candidate degree in art criticism (Doctor of Philosophy) 

in specialty 17.00.06 "Decorative and Applied Arts" Lviv National Academy of Arts, 

Lviv, 2018.  

The dissertation  gives a comprehensive analysis of stages of formation of  

Vyzhnytsia Art School and the current functioning of the artistic community, as well 

as the synthesis of traditions and innovative approaches in the work of  Vyzhnytsia 

area artists. 

The issue of revival of the national traditions in professional art as a way to 

maintain traditions, uniqueness and identity of the Ukrainian people is of much 

concern in this day and age. First, an important factor is that certain territories remain 

occupied and we are under ideological attack of Ukraine’s eternal enemy. In this 
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context, maintaining artistic traditions in the poly-ethnic border regions, with 

Bukovyna being one of them, is of great importance. Secondly, presentation of 

achievements and the potential of the local art schools at the world market becomes 

crucial during the process of active European integration and introduction of visa-free 

regime with countries of the European Union. It gives countless opportunities for the 

development of local art centers in the context of the European artistic process. 

The structure of the dissertation  was developed according to the objectives of 

research. It consists of an introduction, three chapters of the main part and 

conclusion. 

The first chapter traditionally features the analysis of verbal and visual sources 

of research. Historiographical analysis of activities of Vyzhnytsia decorative and 

applied arts school has revealed a significant interest of the Ukrainian community of 

art history researchers in the  above mentioned art school. However, due to the 

fragmentation of the analyzed publications, some aspects of the issues mentioned in 

the dissertation  remain undisclosed. The topic was not researched enough for long. 

Researchers mainly focused their attention on the general issues of cultural traditions 

of the Ukrainian people. This knowledge has its culturological value because it shows 

a general picture of development of decorative and applied arts in Ukraine. 

Theoretical provisions in the field of decorative and applied arts that were used 

as the basis for the development of research methods are presented in the following 

works: fundamentals of the general theory of composition - in the work of Ye. 

Antonovych, R. Zakharchuk-Chughai, M. Stankevich "Decorative and Applied Arts" 

(1992); methodology of consecutive application of decorative elements - in the 

introductory article by R. Zakharchuk-Chughai to the album “The Family of 

Shkribliaks” (1979); the concept of artistic expression, main laws of composition - in 

the work of M. Stankevich "Ukrainian Art wood of the 16th – 20th Centuries." 

(2002). Researches of M. Selivachov, dedicated to the analysis of the Ukrainian 

ornamentation, also had an effect on the formation of methodology. Besides the 

issues of iconography and stylistics, the author touches upon the subject of typology 

of folk ornamentation. Qualification levels of ornamentation systematization are 
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noteworthy, and especially the combinatorial and compositional ones, which are laid 

out in the monograph of the Lviv researcher Ihor Yurchenko "Hutsul Carving. Visual 

and Morphological Ornamentation Patterns. Theory and Practice" (2011). 

The second chapter describes preconditions for the emergence of Vyzhnytsia 

school of decorative and applied arts, as well as main stages of its formation and 

prospects of development. Its originators V.Shkribliak,M. Mehedeniuk,                     

V. Devdiuk were famous folk artists, who employed a centuries-old folk tradition of 

making decorative and applied items. We distinguish four main stages in the history 

of the educational institution: the Austro-Hungarian stage covers the period of time 

from 1905, the foundation of the educational institution, to 1918 – the year of 

collapse of the Austro-Hungarian Empire; the Romanian stage covers the period of 

time from 1918 - the year of Bukovina’s accession to Romania, to 1940; the Soviet 

stage covers the period of time from 1940, when the territory of Bukovina became 

part of the Ukrainian Soviet Socialist Republic, to 1991; the Ukrainian stage begins 

in 1991 with the  proclamation of independence of Ukraine and continues until now. 

Vyzhnytsia School of Applied Arts has over a century long history. The 

foundation of the School was laid by the artists V.Shkribliak,M. Mehedeniuk,             

V. Devdiuk, known way beyond the territory of Bukovyna, who, in turn, employed a 

centuries-old folk tradition of making decorative and applied items. 

There were substantial preconditions for the foundation of  Vyzhnytsia art 

school. At the beginning of the century there was a traditional center, where folk 

artists practiced turnery, carpentry, carpet weaving, embroidery. Secrets of crafts 

were learnt, inherited, passed on and improved by entire families of artisans from 

generation to generation. 

As a result, a secondary vocational school was officially opened in  1905 under 

the authentic name of "Regional Scientific Institution for Carving and Metal 

Ornamentation (Decoration)". In 1911 started a new stage of the School 

development. Vyzhnytsia school was restructured as the "Regional Scientific 

Institution for Carpentry, Turnery, Carving and Metal Ornamentation". From the 

foundation of the institution, the main focus was on the study of folk traditions, their 

10



thorough mastering and creative interpretation. Students of the school produced a 

variety of traditional pieces of folk art - ornamental plates, barrels, vases, hatchets, 

crosses, various frames, chests, writing sets, inlaid tables, snuffboxes, nut mills, metal 

buckles for adornments, beads and other items. The management of the institution 

chose the best samples for presentation at exhibitions, as well as for sale at Chernivtsi 

regional market. Works of decorative and applied art were bought for own use, as 

gifts, for private collections, to take abroad. 

In 1923 by a decision of the Romanian administration, another educational 

institution called "The Lower School of Arts and Crafts" was founded on the basis of 

the Regional School of Carving, Turnery and Metal Ornamentation”, functioning 

under the Ministry of Education and Culture of Romania since 1921. From then on, 

traditions of the Romanian folk art became the basis for training specialists. 

In 1931 another reorganization took place - the Lower School of Arts and 

Crafts was restructured as the Industrial Gymnasium for Men. It had two               

departments – the Department for Carving and Carpentry and the Department for 

Architecture and Sculpture. The duration of studies at the School was five years, and 

the curriculum was based solely on the study of the traditional Romanian folk art, 

predominantly in the field of wooden furniture production. Besides that, the emphasis 

was placed on the production of cult objects. 

 In late June of 1940, another socio-political change took place and the North 

of Bucovyna became part of the Ukrainian SSR. By a decision of the Chernivtsi 

Regional Executive Board dated December 14, 1940, the State School of Arts and 

Industry was founded on the basis of Vyzhnytsia Industrial Gymnasium. It was a 

secondary vocational school with Ukrainian being the language of instruction for 

training specialists in decorative and applied arts. 

The history of Vyzhnytsia art school of the second half of the twentieth century 

covers the Soviet period and the time of independence. The training process was 

based on a thorough study and professional mastering of both the traditional folk art, 

and techniques of ornamental decoration, coloristics of the local Bukovynian folk art. 
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A particularly important stage in the development of the Vyzhnytsia School 

was the 90-ies of the 20th century. The school underwent a series of complex 

processes of breaking with the conventional ideological practices and stereotypes. A 

political debate club with loud name "The 20-th Century" was created at the School, 

where both the general political situation and the vision of Ukraine's future were 

discussed. Themed nights of a new type were of great importance, where teachers and 

students would meet with well-known dissidents and the repressed, and learn the 

terrible truth about Stalin’s genocide, which took millions of lives of Ukrainians. It 

was against the background of these events that the school solemnly celebrated the 

85th anniversary of its foundation in October 1990. On the occasion of the 

anniversary, a monument to one of the founders of the school –           V.Shkribliak – 

was erected in the school yard. The School of Applied Arts was named after the 

outstanding master in 1991. 

The establishment of close ties with the Lviv State Institute of decorative and 

applied arts in 1991 played a major part in the history of the College of Applied Arts. 

The school president of that time, E. Mysko, together with the vice-presidents B. 

Karlishchuk and D. Krvavych came up with an idea to create a West Ukrainian 

Educational Complex, which, besides the higher educational institution in Lviv, 

would comprise four colleges (Lviv, Kosiv, Vyzhnytsia, Uzhgorod), including the 

Children's Junior Academy of Arts in the village of Pidbuzh. A lot of work had to be 

done for the development of an integrated curricula and programs, with the end goal 

changing the status of  Vyzhnytsia school to that of a college. 

On March 25, 1994, the Ministry of Education of Ukraine approved the 

decision of the Intersectoral Accreditation Board and an order was issued to create 

Vyzhnytsia college. The College became part of the educational complex of Lviv 

Academy of Arts, while maintaining its legal and financial independence. After 

acquiring a new status, the College became the center of artistic life in Bukovyna, on 

its basis a regional educational and methodical center was created during 1994 – 

1995, comprising Vyzhnytsia boarding school, a gymnasium, and 12 art schools for 

children of the region. 

12



The Art School has received recognition for its signature achievements due to 

the many years of efforts of talented teachers, their outstanding pedagogical, as well 

as creative and professional skills. Alongside with prominent artists, well-known folk 

artists worked here at various times, having contributed to the formation of a unique 

style of the local folk art V.Shkribliak,M. Mehedeniuk, V. Devdiuk, K.Pokornyi, 

M.Hnatiuk,C.Klym, O.Hasiuk, M.Kluchan. It is difficult to overestimate efforts of 

such teachers as S.Sakhro, V.Bilyk,Nadia and mykhailo Kukosh, Vasyl and Viktoria 

Demchyk, A.Skyba, P.Lemskyi, H. Lozynska, E.Zhukovskyi, C.Varkhola,                        

L. Berenfeld during the first stages of formation of the School.  

Today, the College staff are highly qualified specialists recognized at the state 

level, they are members of the National Union of Artists of Ukraine, National Union 

of Folk Artists of Ukraine and the Union of Designers of Ukraine, winners of 

international, Ukrainian national and regional awards and contests. 

The third dissertation chapter analyzes traditional and innovative approaches in 

the works of modern masters of applied arts (students, alumni and teachers of the 

College of Applied Arts), who are part of the artistic community. 

At Vyzhnytsia School of Decorative Arts wood has always been considered a 

traditional, forever popular material. The list of exemplary term and qualifying papers 

given in subsection 2.1. completed by students of Vyzhnytsia Art School proves 

thorough conservation of the traditional wood treatment and wood decoration 

techniques at the School. At the same time, they demonstrate an expressed desire to 

overcome any stagnant phenomena, to maintain and stimulate innovative approaches, 

to create unique compositional patterns and forms of wood products.  

During the years of upholding Ukraine’s independence, its definitive struggle 

against external aggression, the heritage of folk art does not lose its relevance, but 

instead develops entirely new dimensions of popularity. Strong rooting of the ancient 

traditions determines the identity of contemporary Ukrainian art and sparks a growing 

interest in the world. 

Compared to the Department for Artistic Treatment of Wood, the Department 

for Artistic Treatment of Metal was created  in Vyzhnytsia much later - in 1955. 
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From the moment of its foundation, it was planned to use a wide range of treatment 

techniques. In the process of training, the students had to master theoretical and 

practical knowledge in the field of forging, casting, carving, engraving, filigree, 

electroplating, painting with enamels, etc. Ability to create various combinations of 

the above techniques was among the core components of training. First artists 

majoring in the artistic treatment of metal graduated from the School in 1960. 

Today, Vyzhnytsia school of artistic treatment of metal has its old traditions 

and significant achievements. Its teachers, students and alumni over and over again 

become winners of the numerous Ukrainian national and international exhibitions and 

contests. Under the guidance of experienced teachers, students continue looking for 

new ideas, unique formulas, and implementing them in their works. 

Artistic weaving at Vyzhnytsia College of Applied Arts has its long-standing 

traditions and dates back to the twenties of the 20th century. The works of alumni of 

the professional weaving school are noted for a special tender perception of color, 

which characterizes the traditional Bukovynian carpet weaving. They have a distinct, 

contrasting tectonic color scheme, rich and unique plastics of the woven surface. On 

the structural level these features are achieved through the use of an entire arsenal of 

expressive techniques of Bukovynian folk fabrics. 

Unlike the textile arts, which growingly reflect the current trends and, in 

particular, are influenced by the experienced professional artisans of the Department 

of Artistic Weaving of the Lviv National Academy of Arts, embroidery retains its 

long-standing traditions. The majority of ornamental motifs in this field are taken 

from the nature. However, as you know, it is impossible to render precisely elements 

of the nature using a needle and a thread, and, probably, folk masters have never felt 

the need for it. Over the centuries artisans have developed major ways to interpret 

symbolic patterns, containing a large number of elements of various semantics. 

Moreover, we can observe certain regional differences - a clear predominance of 

geometric motives in the western regions of Ukraine and leafwork in the eastern 

regions. 
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Today, as never before, Ukrainian folk embroidery in a reconsidered form 

often appears at international haute couture events. Ukrainian fashions are in style all 

over the world, so many local manufacturers of clothing, accessories and home 

textiles are looking for fresh and interesting ideas for implementation. Mass culture 

of the first quarter of the twenty-first century rediscovers the ancient knowledge of 

our ancestors, and it is crucial for the Ukrainians to finally learn the true history of 

their own people together with a great deal of Ukrainian embroidery stitches, in 

particular. Today, alumni of departments of applied art truly have great opportunities 

to fully implement their knowledge and potential. 

Vyzhnytsia art school has always been not only the main center of 

development of decorative and applied arts of Bukovyna, but also a significant 

artistic center on the entire map of Ukraine. Up to this day, Vyzhnytsia art school has 

preserved its unique image and is an unalterable talisman of the traditional folk art of 

the region. However, despite the significant achievements, its accomplishments and 

unique artistic experience have not been comprehensively studied and generalized in 

the context of the Ukrainian art of the 20th century. 

Key words: Vyzhnytsia art school, traditions and innovative creative concepts, 

Decorative and applied  arts. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Декоративно-ужиткове мистецтво є вагомою 

часткою будь-якої національної культури. У процесі його багатовікового 

розвитку на теренах України майстри згенерували самобутній світ композицій, 

форм та образів. На неповторних традиціях української декоративно-ужиткової 

творчості дотепер виховують молоді покоління митців, базуючись на 

збалансованому поєднанні кращих світових досягнень і місцевих художніх 

надбань. 

У контексті сьогодення мистецька освіта вимагає особливих підходів як в 

організації, так і у впровадженні в життя власних концепцій і парадигм. 

Водночас не варто применшувати значення художніх навчальних закладів, 

зокрема, як потужних культурно-творчих осередків. З огляду на це актуальність 

теми дисертаційного дослідження зумовлена почасти й нагальною потребою у 

вивченні традиційних мистецько-освітніх осередків, творчих концепцій їхніх 

представників крізь призму національного світогляду. 

Україна належить до небагатьох європейських держав, де збережені 

основи традиційної матеріальної та духовної культури, давні осередки 

народного мистецтва. Саме вони завжди формували надійну основу для 

існування в нашій державі унікальних мистецьких навчальних закладів, які 

мають багату й славну історію. До їхнього числа належить Вижницький коледж 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. Він продовжує творити славу 

невеликого буковинського містечка Вижниці, здавна відомого непересічними 

творчими талантами. Педагоги, студенти і випускники місцевого навчального 

закладу зберігають та розвивають багаті традиції народних майстрів.  

Вагомі досягнення мистецької школи у м. Вижниці здобуті завдяки  

багатолітнім зусиллям талановитих викладачів, їхній високій педагогічній і 

творчо-професійній майстерності. Поруч із видатними художниками тут у різні 

часи працювали відомі народні майстри, які творили неповторну стилістику 

місцевого народного мистецтва, – В. Шкрібляк, М. Мегединюк, В. Девдюк,                    

К. Покорний, М. Гнатюк, С. Клим, О. Гасюк, М. Ключан та ін. На перших 
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етапах становлення школи важко переоцінити внесок таких педагогів, як                         

С. Сахро, В. Білик, Н. Кукош,  М. Кукош, В. (Василь) Демчик, В. (Вікторія) 

Демчик, А. Скиба,  П. Лемський, Г. Лозинська, Е. Жуковський, С. Вархола,                   

Л. Беренфельд та ін. Сьогодні в коледжі працюють висококваліфіковані, 

визнані на державному рівні фахівці, члени Національної спілки художників 

України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України та Спілки 

дизайнерів України, лауреати міжнародних, всеукраїнських і обласних премій і 

конкурсів. 

 Вижницький художній навчальний заклад завжди залишався не лише 

головним центром розвитку декоративно-ужиткового мистецтва Буковини, а й 

вагомим мистецьким осередком на карті всієї України. До сьогодні вижницька  

школа зберегла своє неповторне обличчя і є незмінним оберегом традиційного 

народного мистецтва краю. Однак, попри вагомі здобутки, її досягнення та 

унікальний досвід не знайшли всебічного вивчення та узагальнення на тлі 

українського мистецтва. Цей чинник, зокрема, визначає актуальність 

проведеного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими  програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи погоджена з планами й тематикою наукових досліджень 

кафедри історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. 

Окремі положення і результати дисертації пов’язані з Державною програмою 

збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів 

(затверджено постановою Кабінету міністрів України від 23 травня 2007 р. № 

768). 

Мета дослідження – проаналізувати особливості декоративно-

ужиткового мистецтва вижницької школи та виявити можливості збереження 

історичних традицій і шляхи впровадження нових творчих концепцій на 

прикладі сучасного вижницького мистецького осередку. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі  

завдання: 
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- виявити ступінь наукового опрацювання історичного і сучасного 

творчого досвіду вижницької мистецької школи; 

- зібрати й систематизувати фактологічний матеріал, який стосується 

різних етапів діяльності Вижницького коледжу прикладного мистецтва                  

ім. В. Ю. Шкрібляка, і виділити історичні етапи становлення та розвитку 

вижницької мистецької школи; 

- окреслити специфіку діяльності Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка на сучасному етапі у системі мистецьких 

закладів освіти України; 

- виокремити традиційні різновиди декоративно-ужиткового мистецтва у 

контексті вижницької мистецької школи та особливості їхнього розвитку на 

сучасному етапі, а також виявити кращі зразки творчих робіт й окреслити 

оптимальні шляхи поєднання народних традицій і нових творчих підходів у 

діяльності сучасної вижницької мистецької школи. 

Об’єкт дослідження – твори декоративно-ужиткового мистецтва 

(художнього дерева, металу і текстилю) художників і педагогів, студентів і 

випускників Вижницького коледжу прикладного мистецтва                                          

ім. В. Ю. Шкрібляка. 

Предмет дослідження – способи збереження історичних традицій і 

шляхи впровадження нових творчих підходів у сучасних різновидах 

декоративно-ужиткового мистецтва, характерних для вижницької мистецької 

школи.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ – початок ХХІ 

століть, від передумов формування мистецької освіти на Буковині до часів 

функціонування Вижницького коледжу прикладного мистецтва                                   

ім. В. Ю. Шкрібляка в умовах незалежної України.  

Територіальні межі дослідження охоплюють історично визначені терени 

міста Вижниці (де локалізується досліджувана мистецька школа), однак автор 

вважає доцільним розширити у розділі 2 досліджуваний ареал до всієї території 

Буковини.  

21



Методику дослідження визначили специфіка зібраного фактологічного 

матеріалу, а також поставлені у роботі мета й завдання. Дослідження 

розгорталося на основі системного підходу й використаного принципу 

історизму, паралельно зі застосуванням домінантного методу – комплексного 

мистецтвознавчого аналізу, який у свою чергу синтезував дослідницькі 

можливості порівняльно-історичного, функціонального, типологічного методів. 

Наукова новизна отриманих результатів та основні наукові положення, 

які виносяться на захист, полягають у тому, що в роботі:  

вперше:  

- використовується комплексний мистецтвознавчий підхід до 

дослідження важливого творчого аспекту – ефективного поєднання давніх 

народних традицій і сучасних підходів у межах унікальної мистецької школи у 

м. Вижниці; 

- в науковий обіг введено мистецькі твори випускників Вижницького 

коледжу, що збагатило мистецтвознавчий фактаж;  

- порушуються актуальні питання можливостей та шляхів збереження 

традиційних осередків народного мистецтва в сучасному суспільстві;  

- визначено місце вижницького осередку в культурі і мистецтві України;  

удосконалено:  

- наукове підґрунтя й методику підготовки молодого покоління 

художників у галузі декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема, на прикладі 

Вижницького коледжу; 

набув подальшого розвитку: 

- аналіз художньої специфіки традицій і творчих концепцій декоративно-

ужиткового мистецтва вижницької школи.  

Особистий внесок здобувача полягає у введенні в обіг 

мистецтвознавчої науки значної кількості художніх робіт, створених у 

контексті розвитку Вижницького коледжу прикладного мистецтва                                 

ім. В. Ю. Шкрібляка, а також у комплексному їхньому дослідженні. Усі наукові 

результати дослідження отримані автором особисто. 
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 Теоретичне та практичне значення роботи визначається можливістю 

застосування її основних висновків і теоретичних положень у процесі 

подальших досліджень  українського народного і професійного декоративно-

ужиткового мистецтва, методів підготовки фахівців у цих сферах. Значний 

обсяг виявленого й залученого в науковий обіг матеріалу, його послідовна 

систематизація та узагальнення принесуть користь молодим науковцям, які 

працюють над проблемами розвитку сучасного мистецтва, насамперед його 

декоративно-ужиткових різновидів та дизайну. Матеріали та результати роботи 

можуть знайти використання під час підготовки підручників, навчальних 

посібників і методичних розробок, а також спеціальних лекційних курсів. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

апробовані у виступах на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях 

з питань вивчення та розвитку сучасного декоративно-ужиткового мистецтва і 

мистецької освіти: 

Засади й особливості формування мистецької освіти у Вижниці. 

Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі 

цінності та подолання стереотипів: науково-теоретична конференція 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ (2015 р.); 

Мистецька освіта у Вижниці: традиції і сучасність. Мистецька освіта: 

традиції, сучасність, перспективи: регіональна науково-практична 

конференція, Вижниця (2015 р.); 

Шляхи становлення вижницького мистецького осередку. Інноваційна 

діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті: V 

Всеукраїнська науково-практична конференція (2016 р.); 

Теорія і практика в сучасній мистецькій школі Вижниці. Теорія, 

практика, зміст, інноваційні технології в сучасній науковій думці: Міжнародна 

науково-практична конференція, Київ (2017 р.); 

Тенденції та перспективи розвитку Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації: ХХVІІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція (2017 р.); 
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Український феномен Гуцульщини у вижницькій художній освіті. 

Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти: 

міжнародна наукова конференція, Косів (2017 р.); 

Етнодизайн у вишивці вижницької школи. Етнодизайн: пошуки 

українського національного стилю. Міжнародний конгрес,  Полтава-Петриківка 

(2018 р.); 

Мистецтво різьби та інкрустації по дереву як основа розвитку сучасного 

мистецтва Гуцульщини: ХХVІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція, 

Вижниця  (2018 р.); 

110 років Косівської мистецької школи: від народного до професійного: 

науково-практична конференція, Косів (2018 р.); 

Мистецька освіта в регіоні: традиція, сучасність, перспективи: 

регіональна науково-практична конференція, Вижниця (2018 р.); 

Елементи нематеріальної культурної спадщини – сутнісна основа 

сучасних  гуцульських традицій: Міжнародна науково-практична конференція, 

Вижниця  (2019 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи було опубліковано 6  статей, 

з них 4 – у наукових збірниках і журналах, внесених до переліку фахових 

видань ДАК України, 2 – у міжнародних наукових збірниках, які входять до 

офіційного переліку наукометричних видань. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛА. МЕТОДИКА  ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія. Джерела дослідження 

Наукове вивчення декоративно-ужиткового мистецтва України почалося 

у другій половині ХІХ ст. Однією з перших праць стало фундаментальне 

двотомне видання Вадима і Данила Щербаківських «Українське мистецтво» 

[223]. У широкій ретроспективі проаналізовано розвиток українського 

мистецтва, виділено основні його принципи. Розглядаючи мистецькі засадничі 

форми, автори підкреслюють, що всі вони, починаючи від найдавніших 

архаїзмів у будівлях і закінчуючи вбранням та оздобою української хати, у всій 

своїй розмаїтості залишаються  українськими, одноцільними. Учені-етнографи 

виділяють такі галузі українського мистецтва: церковна архітектура, церковне 

різьбярство і малярство, домашнє і громадське будівництво, хатнє малярство і 

різьбярство, одяг та його оздоблення й вишивки, килимарство, гончарство, 

загальний  устрій кімнати й хати і їх оздоблення внутрішнє і зовнішнє, 

оздоблення засобів перевозу. Про оздоблення українського житла                               

В. Щербаківський написав у 1941 р. книгу «Орнаментація української хати» 

[222]. Однак видали цю працю тільки у 1980 р, двадцять два роки після  смерті 

автора. Весь цей час рукопис зберігався в Лондоні в архіві Союзу українців у 

Великій Британії. 

Одним із найпоширеніших видів народного мистецтва є художня обробка 

дерева. Особливе місце вона займає у карпатському краї, з огляду на доступ до 

цього матеріалу в регіоні. Перші згадки про такий вид діяльності зустрічаємо в 

австрійського мандрівника та вченого-енциклопедиста кінця ХVIII ст.                  

Б. Гакета. На початку ХХ ст. відомий галицький дослідник В. Шухевич у 

монографії «Гуцульщина» виклав важливі факти з історії деревообробництва, 

подав детальні біографічні відомості про засновників школи різьби по дереву 

на Гуцульщині і, зокрема, у Вижниці – Юрія, Василя, Миколу та Федора 

Шкрібляків, Марка Мегединюка та інших [220].  
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Відомості про мистецьке середовище Буковини знаходимо у численних 

працях українських дослідників, серед яких Данило та Вадим Щербаківські 

[223], В. Шухевич [221], С. Смаль-Стоцький [170], М. Станкевич [176–177], 

А. Будзан [17–18], І. Гургула [60], М. Богайчук [13], В. Ворончак [30] та ін.    

У мистецтвознавчій літературі початку XX ст. основну увагу приділено 

проблемі вивчення та  збереження народних традицій в  декоративно-

ужитковому мистецтві. Дослідження народного мистецтва України 

продовжувалося в радянський період. У другій половині ХХ століття значна 

увага прикута до за діяння народного мистецтва в  художній промисловості, що 

вписувалося в контекст стратегічних відносин «майстер-колектив». Цей підхід 

відповідав загальним принципам методу соцреалізму [52, с. 63].              

Наприкінці 50-х –  початку 60-х років минулого століття вийшли друком книги 

дослідників А. Будзана [17], І. Гургули [60] та ін. У них розглянуто регіональні 

особливості народного мистецтва.Зокрема, А. Будзан у книзі «Різьба по дереву 

в західних областях України» прискіпливо й детально проаналізував твори 

народних майстрів, виокремив їхні функціональні та естетичні якості, визначив 

локальні художньо-стильові особливості. У свою чергу І. Гургула у праці 

«Народне мистецтво західних областей України» на багатому фактологічному 

матеріалі проаналізувала розвиток художньої обробки дерева на Гуцульщині. 

Таким шляхом ішло дослідження історії розвитку ремесел у різних місцевостях, 

визначалися провідні персоналії, було здійснено мистецтвознавчий аналіз їхніх 

творів з визначенням художньо-стилістичних особливостей. 

У довіднику «Народні художні промисли УРСР» [143] систематизовано 

інформацію про основні напрями й види декоративно-ужиткового мистецтва, а 

також провідні мистецькі осередки колишньої УРСР. Знаходимо інформацію 

про історію становлення та діяльності багатьох державних підприємств 

народних промислів, про особливості виробів кожного з них, художньо-

стилістичні характеристики продукції, техніки виконання, типологію виробів 

тощо. Подаються короткі історичні відомості про розвиток кожного з видів 

художніх промислів, характеризуються матеріали, технологічні процеси та 
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принципи художнього вирішення, йдеться також про провідних художників та 

майстрів на кожному підприємстві.  

Загальні відомості з історії та теорії декоративно-ужиткового мистецтва 

України достатньо повно відображені у джерелах, є результатом наукових 

розвідок таких провідних українських мистецтвознавців, як  П. Жолтовський 

[78–79], І. Гургула [60], М. Моздир [136], Р. Захарчук-Чугай [85–90],                              

О. Голубець [43–52], Я. Запаско [65–66], М. Станкевич [176–177] та інших. 

Водночас завдяки науковим інтересам В. Січинського [165–166], В. Свєнціцької 

[160], А. Будзана [17–18], К. Шонк-Русича [219], Л. Оршанського [148], 

Л. Каленіченка [93], Ю. Соломченка [172–175], М. Домашевського [70], 

Д. Гобермана [41], М. Гнатюка [40], Д. Скільського [167]  предметом 

мистецтвознавчих досліджень стали не лише історія й теорія декоративно-

ужиткового мистецтва Гуцульщини та Буковини, а й окремі напрями 

мистецтва, як-то різьба та деревообробка. 

У книзі Костя Шонк-Русича «Дерев’яна різьба в Україні», опублікованій 

у Нью-Йорку в 1982 р. [219], автор подає цінні матеріали з історії української 

декоративної різьби по дереву, технологічні характеристики виробів 

скульптури, інкрустації, випалювання, інтарсії, контурної, геометричної, 

плоскорельєфної різьби, матеріали та інструменти, художні особливості 

орнаментів. Надзвичайно цінними для нашого дослідження стали численні 

ілюстрації творів засновників Вижницької школи прикладного мистецтва                   

В.  Шкрібляка (ложки, держак, коси, стіл, крісла, кушка, баклага, цукорниця, 

пляшка, свічник), В. Девдюка (декоративний таріль) та інших. Значну увагу 

зосереджено на візуальних властивостях декоративних елементів, 

місцезнаходженні їх у композиціях і виробах, проаналізовано композиційні 

правила побудови орнаментальних структур. Окрім того, у монографії є 

важлива інформація щодо технології різних видів гуцульської різьби та 

інкрустації [219]. 

Автори Б. Тимків та К. Кавас у праці «Виготовлення художніх виробів з 

дерева» (1995) [187] визначають характерні мотиви у творчості найвідоміших 
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майстрів з гуцульської різьби. У праці Л. Оршанського та П. Андріюка «Основи 

гуцульського художнього деревообробництва» (2002) [148] також акцентовано 

на техніці гуцульської різьби. Ця праця містить не лише цікаву інформацію 

щодо технології деревообробки та оздоблення виробів, а й вперше висвітлює 

композиційні засади організації мотивів гуцульської різьби.  

У процесі опрацювання питання про  українську вишивку ми розглянули 

значну кількість праць українських мистецтвознавців. Однією з перших 

досліджувати орнамент української вишивки розпочала славетна українська 

письменниця та етнограф Олена Пчілка [193]. Ґрунтовно вивчила українську 

народну вишивку Т.  Кара-Васильєва [94–97]. У книзі «Декоративне мистецтво 

України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» [97] дослідниця розкриває 

сучасну концепцію поступу декоративно-ужиткового мистецтва протягом ХХ 

століття. На багатому фактологічному матеріалі показано зміни художніх 

напрямів та стилів, вплив традиційного народного мистецтва на становлення 

професійних шкіл, а також встановлено зв’язок між стильовими напрямами 

початку ХХ століття та виникненням нових ідей й художніх форм  наприкінці 

ХХ – початку ХХІ ст. 

Аналіз художнього процесу засвідчує зміни, яких зазнало декоративне 

мистецтво внаслідок кардинальних суспільних зрушень упродовж ХХ ст. 

Кожен з етапів поступу висував митців, чия творчість впливала на стилістику 

цього процесу. Тривав пошук «великого стилю». Мистецтвознавці тлумачили 

його по-різному: одні бачили його як національний стиль, що спирається на 

засади народного образотворення (початок століття), другі – як створення 

«оптимістичного міфу про щасливе майбутнє» (1930–1950 рр.), треті –

абсолютизацію художніх промислів (1960–1980 рр.), а 90-ті рр. для 

українського мистецтва стали періодом не лише опанування досвіду світового 

мистецького процесу, а й вироблення власних критеріїв духовного в мистецтві 

[97, с. 273]. 

Українське декоративне мистецтво наприкінці ХХ ст. переживає 

культурно-філософські парадигми як авангардних течій класичного 
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модернізму, так і постмодернізму. Проте стійкою для нього залишається 

традиція, де категорія прекрасного є визначальною, до того ж – у її 

життєстверджувальному значенні. І разом з устремлінням до нової образності й 

трансформації художньої мови у вітчизняних митців залишається шанобливе 

ставлення до пам’яті своєї споконвічної культури, до історичних традицій 

національного образотворення [97, c. 274]. 

Вишивку в різних аспектах як один із поширених видів народної 

творчості розглядає та ретельно аналізує Р.  Захарчук-Чугай [85–90]. У виданні 

«Українське народне декоративне мистецтво» дослідниця відстежує історію 

українського народного мистецтва від найдавніших часів до наших днів, 

розглядає декоративно-ужиткове мистецтво на пострадянському просторі, у 

європейських країнах, а також у заокеанському зарубіжжі, наводить 

інформацію про діяльність та функціонування мистецьких товариств та 

організацій, музеїв і приватних колекцій США та Канади. Ці матеріали важливі 

для встановлення взаємозв’язків між традиційною народною стилістикою та 

духом часу, новаторськими підходами в декоративно-ужитковому мистецтві 

[90]. 

Особливості орнаменту в українській вишивці відстежує М.  Селівачов                    

[161–162], Т.  Ніколаєва [146–147], спосіб і техніку виконання швів досліджує 

Г.  Цибульова, Г.  Гаврилова [201]. У монографії М. Селівачова «Лексикон 

української орнаментики» висвітлюються питання генези, історії, еволюції у 

формах і стилістиці таких видів народного мистецтва, як текстиль, кераміка, 

різьблення по дереву, декоративний розпис та ін. Дослідження   М. Селівачова 

має енциклопедичний характер – усі доступні матеріали з національної 

орнаментики автор описав, класифікував та проаналізував, при цьому виходив з 

ознак орнаменту, поданих у просторі, у знаковому матеріалі. Запропоновані 

класифікації ґрунтуються на іконографічних, стилізаційних, комбінаторних і 

композиційних ознаках [161]. 

Як зазначає дослідник, до основних чинників високого розвитку й 

регіональної розмаїтості української народної орнаментики належать: 
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географічне розташування країни на шляхах міграцій багатьох народів між 

Азією та Європою; гетерогенний племінний склад населення України до і в 

процесі етногенезу русинів-українців; традиційна землеробська домінанта 

становлення нової національної культури в умовах відсутності власної 

державності й політичної роздробленості Русі-України протягом ХVІІІ – 

початку ХХ ст. Усе це визначило надзвичайно важливу роль селянської 

орнаментальної творчості в українській національній культурі [161, с. 266]. 

У фундаментальній праці М. Білан, Г. Стельмащук «Український стрій» 

[10] на багатому фактологічному матеріалі простежується шлях формування й 

поширення українського традиційного одягу від найдавніших часів до ХХ 

століття, розглядаються комплекти строїв етнографічних регіонів з усієї 

України, визначаються особливості крою і пошиття вбрання. У дисертації                  

А. Варивончик  «Традиційна народна вишивка як складова українського одягу 

(ХХ ст.)» проаналізовано малодосліджену в українській історіографії проблему, 

визначено значення традиційного вишивання в українському вбранні ХХ 

століття. Відповідно до джерелознавчих матеріалів охарактеризовано історичні 

та культурні умови, в яких розвивалася українська вишивка [23–25].  

В альбомі «Современное украинское искусство» показано численні 

напрацювання українських народних майстрів у царині живопису, ткацтва, 

вишивки, кераміки, різьбярства, виконані протягом ХХ століття у різних 

регіонах України, у тому числі на території Буковинської Гуцульщини [171]. 

У вказаних працях та в доробку багатьох інших авторів на тему 

традиційного українського строю в різних аспектах висвітлено питання 

взаємозв’язку українського вбрання з традиціями вишивки, але специфіка 

вишивання в окремих етнографічних регіонах України, серед яких 

Вижницький, ще очікує свого окремого дослідника. 

У виданні «Декоративно-прикладне мистецтво» [5] висвітлюється багато 

питань, що стосуються теорії та історії українського декоративно-ужиткового 

мистецтва. Визначено місце народного мистецтва в матеріально-духовній, 

художній культурі народу. Розглядаються питання морфології декоративно-
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ужиткової творчості, у тому числі окремих її видів: художнього ткацтва, 

килимарства, вишивки, в’язання, мережива, вибійки, розпису, виготовлення 

одягу, прикрас, художньої обробки шкіри, дерева, кераміки, художнього 

плетіння, скла, металу, художньої обробки каменю, кістки та рогу, витинанок, 

писанкарства. Знаходимо інформацію про композицію виробів декоративно-

ужиткового мистецтва, зокрема, про історію становлення композиційних схем 

та їхні теоретичні закономірності. 

Зі статті З. Чегусової «Професійне декоративне мистецтво України                       

ХХ – ХХІ ст.: художньо-стильова еволюція та образно-пластичні 

трансформації» [205] можемо почерпнути важливу інформацію про 

становлення багатьох мистецьких навчальних закладів та діяльність окремих 

майстрів декоративно-ужиткового мистецтва України. Художні формотворчі 

процеси, які відбувалися в усіх видах професійного декоративного мистецтва в 

першій половині ХХ ст., були пов’язані з розвитком усталених історичних 

стилів, таких як модерн, авангард, арт-деко, конструктивізм, соцреалізм. Тобто 

твори, що народжувалися в 10–50-х рр. ХХ ст. здебільшого відповідали 

стилістиці, підпорядкованій тому чи іншому, але єдиному художньому стилю. 

Друга половина ХХ ст. засвідчила поступовий перехід художньо-стильових 

засад попередньої – тоталітарної доби (60-ті рр.), яка певним чином 

використовувала мистецтво як засіб «наочної агітації» для культивування 

радянського способу життя (70-ті – кінець 80-х рр.), у бік мистецтва творчих 

особистостей з новими орієнтирами і розумінням художньої образності (90-ті 

р.) та широкого за формально-художніми пошуками діапазону полістилізму в 

мистецтві (початок ХХІ ст.)  

Одним із літературних джерел для нашого дослідження стала стаття 

К. Гончар «Традиції і новації в сучасному декоративно-прикладному мистецтві 

України» [54], в якій автор подає розгорнуту історіографію вказаної 

проблематики від кінця ХІХ до початку ХХІ століття. У статті систематизовано 

літературні джерела і згадано імена таких дослідників декоративно-ужиткового 

мистецтва України, як К. Широцький, В. Щербаківський, А. Міллер,                          
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Г. Павлуцький, М. Біляшівський, Олена Пчілка, Н. Манучарова, А. Будзан,                      

Ю. Лащук, К. Матейко, В. Рожанківський, Т. Кара-Васильєва, О. Голубець,                     

Є. Антонович, Р. Захарчук-Чугай, М. Станкевич, О. Петрова, В. Прахіна,                      

О. Стрижак, Г. Скляренко, Т. Орлова, С. Янева, Є. Шимчук, С. Євсюкова,                    

О. Ханко, П. Ганжа, З. Чегусова, М. Станкевич, О. Никорак та ін.  

Заслуговує на окрему увагу дослідник декоративно-ужиткового 

мистецтва України О. Соломченко. У своїх працях він пояснює ознаки та 

характеристики національних художніх шкіл, їхнє збереження, привертає увагу 

широких кіл громадськості до яскравих талантів мистецтва на Гуцульщині 

[172–175]. 

Варто відзначити внесок Ю.Юсипчука у розробку проблеми формування 

локальних традицій у новітньому гуцульському деревообробництві кінця XIX–

XX ст. У своєму дисертаційному дослідженні він висвітлив деякі мистецькі 

особливості творчості майстра обробки дерева кінця XIX – початку XX ст. 

В. Девдюка, охаректиризував й окреслив стилістичні відмінності у його творах 

та у формуванні регіональної школи художньої обробки дерева у першій 

половині XX століття, з’ясував характер впливів косівської школи 

деревообробництва на багатьох сучасних майстрів обробки дерева та визначив 

ступені засвоєння етнотрадицій у деревообробництві мистецьких навчальних 

закладів [228]. 

До особливої категорії літературних джерел належать видання, що 

містять фотоілюстративні та фактологічні матеріали, завдяки яким 

мистецтвознавці й широкий загал мають змогу ознайомитися із творчим 

доробком народних майстрів, який зберігається у фондах українських музеїв та 

представлений у виставкових експозиціях. Цінність такої літератури полягає в 

тому, що вона містить візуальну інформацію, яка допомагає здійснити 

науковий аналіз конкретних творів, простежити розвиток композиційних 

вирішень орнаментального декору, виявити основні художні прийоми, 

оригінальні мотиви й традиції у виконанні творів декоративно-ужиткового 

мистецтва. 
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Альбом «Державний музей етнографії та художнього промислу АН 

УРСР» [68] знайомить з однією з найбільших художніх скарбниць декоративно-

ужиткового мистецтва в Україні. Величезне зібрання музею складається з 

виробів народних майстрів від ХVІ ст. до наших днів. В альбомі представлені 

зразки  народної кераміки, що відзначаються розмаїтістю художньо-технічних 

засобів, живописно-стильових ознак, яскравим індивідуальним почерком 

окремих майстрів. Тут знайдено вироби з дерева ХVІ–ХХ ст., з міді  ХVІІ–ХІХ 

ст., килимарства від ХVІІ ст. до наших днів, вишивку, ткацтво. Комплекти 

одягу з різних етнографічних зон відображають територіальні відмінності й 

стильові особливості окремих районів західних областей України [68]. 

В альбомі «Державний музей українського народного декоративного 

мистецтва УРСР» [69] представлено твори, які можна згрупувати за такими 

видами: старовинний килим, вишивка, тканина, метал та дерево, вбрання, 

вироби зі скла, кераміки тощо.  

Видання «Музей українського народного декоративного мистецтва» 

знайомить із виробами декоративно-ужиткового мистецтва з усіх провідних 

мистецьких осередків України і в різних матеріалах, а саме: фаянс, фарфор, 

скло, вибійку, кераміка, вишивка, ткацтво, килимарство, дерево. Зокрема, в 

альбомі можемо побачити декоративні тарелі В.  Шкрібляка та М.  Шкрібляка, 

шкатулку Ю.  Корпанюка, цукерницю В.  Корпанюка, декоративного тарелів Д.  

Шкрібляка [140]. 

Фотоальбом «Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини» 

[108] репрезентує твори однієї з найбільших збірок цього регіону. Експозиція 

музею висвітлює розвиток народного мистецтва краю з ХVІІІ століття до 

наших днів. Матеріали розміщені за видами народного мистецтва на основі 

хронологічного і монографічного принципів. Представлені такі види народного 

мистецтва як різьба, інкрустація та випалювання по дереву, художня обробка 

металу (мосяжництво) і шкіри, кераміка, ткацтво, вишивання, килимарство, 

вироби зі сиру та бісеру, писанковий розпис і, як своєрідне поєднання багатьох 

видів мистецтва, народний одяг. До збірки музею увійшли роботи Юрія і 
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Семена Корпанюків, І.  Балагурака, М.  Кіщука, В.  Гуза, Д.  Шкрібляка та ін. В 

альбомі також показані вироби засновників Вижницької школи обробки дерева 

В. Шкрібляка та  В.  Девдюка.  

В альбомі «Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини» 

[106], виданому у 1991 році, знаходимо ще більше робіт зі збірки музею.  

Довідуємося, що колекція дерев’яного різьблення налічує понад 2500 виробів. 

Серед них багато предметів домашнього ужитку (боклажок, барилець, рахвів, 

ложок, сільничок тощо), форми та орнаменти яких визначаються високими 

художніми характеристиками. Привертає увагу багатство форм, декору, уміле 

їхнє поєднанням у скринях, столах, сволоках, сільськогосподарському 

інвентарі. На прикладі вказаних виробів відстежуються розвиток художньої 

різьби регіону, еволюція від використання простих орнаментальних мотивів до 

складних композицій. Винятковою художньою цінністю відзначається колекція 

виробів родини Шкрібляків, що жили у селі Яворові Косівського району. У 

музеї зберігається цінна збірка творів В.  Девдюка, який зробив значний внесок 

у справу підготовки майстрів під час свого викладання  у Вижницькій школі 

прикладного мистецтва [108]. 

Путівник «Музей етнографії та художнього промислу» містить 

інформацію про фондові збірки, створені на базі колекцій таких установ, як 

Міський промисловий музей у Львові і Музей Наукового товариства імені 

Т. Шевченка [139]. 

У музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства 

НАН України (МЕХП) знаходиться найбільша в Україні колекція різьблення по 

дереву родини Шкрібляків: Юрія Шкрібляка (1822–1885) та його трьох синів – 

Василя (1856–1928), Миколи (1858–1920) і Федора (1859–1942). Ще за життя 

Ю. Шкрібляк здобув собі славу майстра з тонким відчуттям форми та кольору. 

Серед експонатів – хрести, свічники-трійці, пістолети, топірці, тарілки, пляшки, 

рахви, барильця тощо. Орнаментуючи свої твори технікою плоского 

різьблення, майстер використовував переважно такі мотиви: хрестики, колоски, 

розетки, «головкате», «їльчасте» письмо. Художньої довершеності й 

34



витонченості його творам надавало відчуття кольору та ритму в композиції. 

Роботи майстра неодноразово виставлялися на місцевих і міжнародних 

виставках у Коломиї, Львові, Кракові, Відні, Трієсті. 

 Василь Шкрібляк увів багато нових мотивів та значно збагатив 

інкрустацію. Трійця, інкрустована дротом і бісером (1893 р.), поличка                          

(1892 р.), тарілки, коробки, барильця, форми на сир – ось далеко не повний 

перелік його робіт, які зберігаються у фонді.  

Зачинателем бісерної техніки вважають одного зі засновників 

Вижницької школи прикладного мистецтва М. Мегединюка (1842–1912). У 

фонді музею є цінний експонат – цимбали, за які на виставці в Кракові (1887) 

автор був нагороджений бронзовою медаллю. Майстер зі Старого Косова                    

В. Девдюк (1873–1951) основний акцент робив на декоруванні деревом 

(інтарсія) та кольоровим металом (жирування), не відмовляючись від 

інкрустації рогом і перламутром [137]. 

В альбомі Ю. Юркевича «Гуцульські та покутські свічники-трійці» [62] 

зазначено, що в пізніх трисвічниках (тобто початку ХХ ст. – Р. Г.) окремі 

елементи – основа, стояк та лійки – виточені на токарному верстаті. Цей спосіб 

оброблення деревини на Гуцульщині першим запровадив Ю. Шкрібляк. 

Збереглося кілька трійць В. та М. Шкрібляків. Вони мають традиційну форму, 

але вирізняються характерними для цих майстрів технічними прийомами, а 

також орнаментальним оздобленням.  

При цьому, як зазначає автор-упорядник Ю. Юркевич: «Організація 

ремісничих деревообробних шкіл в Станіславові (Івано-Франківськ), Коломиї, 

Вижниці наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття призвела до зниження 

мистецького рівня творів дерев’яної різьби. Попри відзнаки на різних 

виставках, продукція цих закладів (і трійці також) набула шаблонного 

сувенірного характеру «в гуцульсько-шкрібляківському стилі» і була 

зорієнтована на смаки заїжджих туристів. Ці вироби поступово витіснили твори 

народних умільців, хоча ще в 50-х роках ХХ століття знаходимо поодинокі 

зразки, які зберегли характерні ознаки традиційної народної різьби» [62, с. 22].  
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Важливим аспектом нашого дисертаційного дослідження є проведення 

аналогій у стилістиці та формотворенні виробів вижницького мистецького 

осередку з такими з інших регіональних  шкіл України. З цього погляду 

необхідним є залучення літературних джерел, що стосуються особливостей 

народного мистецтва різних регіонів України. 

 В альбомі «Кримськотатарське декоративне мистецтво (ХІХ–ХХ ст.)» 

[112] представлено 65 виробів декоративно-ужиткового мистецтва кримських 

татар як вишивка, ткацтво, ювелірна справа, художня обробка дерева. 

Ілюстративний ряд починається зі зразків орнаментального шитва, його 

продовжують предмети килимарства і візерункового ткацтва, костюм, ювелірні 

вироби, кераміка, зразки різьби та інкрустації по дереву.  

Для порівняння стилістики доробку Вижницької школи прикладного 

мистецтва залучаються зразки виробів українського Полісся. У дослідженні 

Р. Захарчук-Чугай «Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. 

Чорнобильщина» основну увагу приділено комплексному аналізу різних видів 

декоративно-ужиткового мистецтва вказаного регіону, їхнім художньо-

стилістичним особливостям, історії. Джерелом дослідження є матеріали, 

здобуті автором у процесі польових досліджень регіону в 1960–2008 рр. [86]. 

Проведено й деякі аналогії з декоративною різьбою Лемківщини. Для 

такого аналізу використано книгу-альбом С. Кищака «Корені Лемківської 

різьби», в якій систематизовано інформацію про колишні й сучасні осередки 

лемківського різьбярства, зокрема, села Балутянку, Вільку та місто Львів, де 

жило й працювало багато майстрів лемківського походження [99]. 

Сусідньому із вижницьким, косівському мистецькому осередкові 

присвячено статтю В. Молинь «Збереження традицій як сила творчої динаміки 

(Косівській мистецькій школі – 135 років)» [138]. Автор відстежує історію 

закладу від часу заснування до наших днів. Історичний відлік мистецької 

школи починається від 1882 р. – часу заснування Косівської ткацької 

промислової школи. У 1939 р. на її базі було створено училище гуцульського 

народного мистецтва, згодом – технікум народних художніх промислів, з 1995 
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р. – Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва  ім. Василя 

Касіяна, а у  2000 р. навчальний заклад отримав статус інституту, від 2006 р. – у 

структурі Львівської національної академії мистецтв. 

Що стосується джерел, присвячених орнаменту як засобу декоративного 

оздоблення творів декоративно-ужиткового мистецтва, то їх настільки багато, 

що дати вичерпну характеристику в одному дослідженні просто неможливо.З 

огляду на це, насамперед звертаємо увагу на ті джерела, котрі презентують 

найбільш усталені підходи щодо розуміння походження, розвитку й сутності 

орнаменту, його призначення та стильових особливостей, композиційних 

прийомів формоутворення і конструювання орнаментальних структур, а також 

семантики орнаментальних мотивів.  

Питання побудови орнаментальних композицій карпатського краю та 

їхнього введення в нові вироби декоративно-ужиткового мистецтва розроблено 

в публікаціях таких авторів, як Б. Тимків [187], Є. Шевченко [208–209],                      

П. Андріюк [3], Л. Оршанський [148] та ін. 

У монографії Г. Голубець «Професійне декоративно-ужиткове мистецтво 

в музейних колекціях Львова (1950 – 1990-ті роки)» [43] розглядається питання 

створення музейних колекцій декоративно-ужиткового мистецтва у Львові у 

другій половині ХХ століття. Основну увагу зосереджено  на кераміці, 

фарфорових і фаянсових виробах, текстилю, творах зі скла, металу й дерева. 

Для дослідження орнаментальних мотивів у декоративній різьбі по дереву 

вижницького мистецького осередку було залучено теоретичний матеріал, що 

стосується української орнаментики загалом. Зокрема, це наукова праця                       

М. Курилича «Гуцульський орнамент» [116], упорядкована й підготовлена до 

друку Л. Довгою. У монографії висвітлено питання витоків та генези 

гуцульського орнаменту, його семантики і трансформації, яка відбулася у ХХ 

ст.  

Візуальна характеристика й художні властивості гуцульської різьби та 

інкрустації фрагментарно висвітлені в праці В. Січинського «Українське 

деревляне будівництво і різьба» (1936) [166]. Автор лаконічно, у стислій формі 
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описує характер і візуальні властивості гуцульського орнаменту, 

багатоваріантність використання одних і тих самих мотивів, зауважує 

негативність візуального перенасичення декоративної площини, визначає 

характерні риси українського орнаменту. 

Значний внесок у формування словника художньої мови гуцульського 

орнаменту зробив А. Будзан (1960). У своїх працях автор подає детальну 

класифікацію декоративних елементів і мотивів, розбивши їх на чотири основні 

групи, описує їхні назви, визначає основні місця нанесення, описує технологію 

декорування [17–18]. 

Здобуття незалежності 1991 року змінило курс розвитку України, 

сформувались нові пріоритети, що викликало зміну й у площині 

мистецтвознавства. Зник політичний вплив цензури, автори змогли вільно 

висловлюватись у своїх думках. Відійшовши від радянських приписів, 

дослідники почали науково обґрунтовувати висвітлення особливостей 

українського мистецтва [53, с. 64]. У цей період опублікували свої дослідження 

Є. Шевченко [208–209], Т. Кара-Васильєва [94–97], Є. Антонович [5], 

М. Станкевич [176–177] та ін.  

Колективне видання «Історія декоративного мистецтва України» у                

5-ти томах (К., 2011) містить розділ «Художнє різьблення по дереву», в якому 

автор Л. Білоус відстежує історію розвитку галузі протягом ХХ ст. [12].  

У монографії львівського дослідника І.  Юрченка «Гуцульська різьба. 

Візуально-морфологічні закономірності орнаменту: теорія і практика» показано 

візуальні та морфологічні особливості орнаментів декоративної різьби по 

дереву Гуцульщини. Розглядаються функції орнаментальних композицій у 

гуцульській різьбі в структурі виробів декоративно-ужиткового мистецтва, 

закономірності орнаментів у сучасній мистецько-освітній практиці [226]. 

В українській історіографії останніх років є низка вагомих наукових 

досліджень, присвячених історії вижницького мистецького осередку. 

Ґрунтовною працею на тему мистецької освіти є монографія Р. Шмагала 

«Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ століття» [217]. 
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Зокрема, багато інформації містить розділ «Методологічні моделі і мистецько-

ремісничий рух (1910-1940)». Досліджуючи внесок Вижницької мистецької 

школи в контексті декоративно-прикладного мистецтва України, автор 

зазначає: «Серед усіх деревообробних шкіл Буковини, Західної та Східної 

Галичини Вижницька школа найближче і органічніше відповідала тогочасному 

(початок ХХ століття) розумінню осередку, що плекає творчий народний дух та 

розвиває локальну традицію художнього ремесла. Неповторне звучання 

народженої у Вижниці «Буковинської ноти», підтримане інтелігенцією, стало 

невід’ємною складовою загальноукраїнського мистецько-освітнього руху»     

[217, с. 36].  

В «Енциклопедії художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, 

документи, теорія» особливо інформативними для нас є розділи «Мистецька 

освіта на Буковині», «Проблеми розвитку промислів. Товариства, організації». 

За підсумками Р. Шмагала: «Можна констатувати, що наприкінці ХІХ ст. на 

Буковині склалися і були розвинуті надалі необхідні передумови розвитку 

мистецької освіти художньо-промислового і образотворчого спрямування. …до 

початку Першої світової війни на Буковині вже функціонувала ціла низка 

спеціальних навчальних закладів та курсів… Особливими успіхами відзначився 

навчальний заклад у Вижниці…» [215, с. 210, 215]. Про тяглість і якість 

вижницьких освітніх традицій можемо з’ясувати на основі такого твердження 

автора: «Ідею заснування у Вижниці школи для художнього промислу впливові 

представники уряду пов’язували, насамперед, з вчителюванням там провідних 

гуцульських майстрів…» [215, с. 211].   

Варті уваги й інші напрацювання науковця з проблематики, що увійшла 

до сфери нашого дослідження. Так, у низці статей Р. Шмагало досліджує різні 

види декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема, художні особливості 

гончарних промислів України [211]. Показовою для нас є стаття 1994 р. 

«Вижницькому коледжу декоративного і прикладного мистецтва                               

ім. В.Ю. Шкрібляка – 90 років» [212], де чітко структуровано здобутки 

мистецького осередку. Вагомим джерелом для вивчення художнього 
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ковальства, ювелірки та емальєрства ХХ-ХХІ століть є другий том видання 

«Енциклопедія художнього металу» [214]. 

Дослідник В. Цісарук, проводячи ретроспективний аналіз та досліджуючи 

сучасний стан фахової художньо-трудової підготовки студентів у навчальних 

закладах Галичини, розглядає діяльність п’яти мистецьких осередків: 

Львівської національної академії мистецтв, Львівського державного коледжу 

декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша, Косівського  державного 

інституту прикладного та декоративного мистецтва, Коледжу мистецтв ім. 

А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв, Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. Дивним видається підбір вказаних навчальних 

закладів у контексті художньої освіти Галичини, адже останні три установи 

відносяться до етнографічних регіонів Закарпаття, Гуцульщини та Буковини 

[202].   

Неабияке значення мають публікації викладачів та випускників 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка:                           

В. Жаворонкова [64; 74–76], І. Поп’юка [153–155], М. Слижука [169],                                            

В.  Запорожця [84]. У них розкрито різні аспекти розвитку декоративно-

ужиткового мистецтва вижницького мистецького осередку, у тому числі 

технологічні та художньо-стильові особливості художніх виробів із дерева. 

Зокрема, І. Поп’юк розглядає історію Вижницького колледжу, а  основну увага 

зосереджує на роботі відділення художньої обробки металу та педагогів Зої й 

Олексія Шишкіних [153].  

Короткі відомості про діяльність коледжу знаходимо в наукових 

розвідках А. Варивончик [23–25], Т. Дугаєвої [71], В. Жаворонкова [64;74–76], 

С. Кириляка [98]. Особливості методики викладання навчальних дисциплін, а 

також творчість окремих викладачів Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка показано у працях І. Задорожного [81–83],                       

З. Лизун [121], Л. Пасічника [151].  

Ґрунтовні наукові розвідки на тему історії регіональної мистецької школи 

представлені дослідженнями Д. Козубовського [103-104], В. Кузика [115], 
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В. Прусака [157], І. Стребкової [179–183]. Найбільш детальним дослідженням 

вказаної проблематики є праця колишнього директора навчального закладу Д.  

Козубовського «Вижницький коледж прикладного мистецтва 

ім. В. Ю. Шкрібляка» [103]. Передумови створення мистецького навчального 

закладу на Буковині, які склалися наприкінці ХІХ ст., аналізує В. Кузик [103], 

показуючи історію розвитку осередку освіти від 1905 р. до початку 90-х років 

минулого століття. Дослідники І. Стребкова[179–183]  та В. Прусак[157] 

висвітлюють етапи становлення Вижницької школи прикладного мистецтва, 

але дещо понижують якість публікацій повтори фрагментів ідентичного тексту 

без належним чином оформлених покликань на літературу. Це породжує 

питання про автентичність тексту й доцільність таких повторів у авторитетних 

наукових виданнях.  

Матеріал попередніх періодів систематизував і проаналізував у своїй 

дисертації В. Білий – «Художнє дерево Косівщини другої половини ХХ 

століття (традиції та новації у творчості митців)» [11].   

На окрему увагу заслуговує монографія про засновників вижницької 

школи декоративної різьби по дереву «Василь і Микола Девдюки», 

опублікована у 2016 році і присвячена 140-й річниці від дня народження Василя 

та 110-й річниці від дня народження Миколи Девдюків. Автори книги В. 

Молинь, А. Андрейканіч, І. Яремин широко використовують фактологічні 

архівні матеріали та джерела з багатьох музейних і приватних збірок України 

[137].  

Проведений історіографічний аналіз діяльності вижницької школи 

декоративно-ужиткового мистецтва засвідчує значне зацікавлення в українській 

мистецтвознавчій науці вказаним мистецьким осередком. Проте з огляду на 

фрагментарність публікацій залишаються невисвітленими окремі аспекти 

проблематики.      

Отже, стан опрацювання теми цього дослідження протягом тривалого 

часу залишався не цілком задовільним. Увагу дослідників загалом привертали 

питання культурних традицій українського народу. Ці знання мають свою 
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культурологічну цінність, оскільки формують загальну картину розвитку 

декоративно-ужиткового мистецтва України. 

 

Джерельна база дослідження. 

Джерельну базу дослідження становлять наукові праці з архівів, наукових 

бібліотек України та мистецькі твори з фондів низки українських музеїв (до 

прикладу, Львова, Вижниці, Києва, Коломиї та ін.). До літературних джерел 

належать наукові праці, збірники наукових статей, публікації в періодичних 

виданнях, каталоги виставок, які висвітлюють розвиток декоративно-

ужиткового мистецтва України від кінця ХІХ до початку ХХІ ст. і в цьому 

контексті, зокрема, діяльність вижницького мистецького осередку. Це 

матеріали Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Львівської 

національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, бібліотеки 

Українського католицького університету в Центрі ім. Митрополита                               

А. Шептицького, бібліотеки Львівської національної академії мистецтв, 

бібліотеки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 

бібліотеки, музею та архіву Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. 

В. Ю. Шкрібляка, архівного відділу Вижницької районної державної 

адміністрації, Вижницького краєзнавчого музею та Державного архіву 

Чернівецької області. 

На жаль, в архівах м. Вижниці не збережено достатньої кількості 

інформації про діяльність вижницького мистецького осередку. В архіві 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка 

зберігаються матеріали про діяльність циклових комісій, особові справи 

окремих викладачів та студентів, проте ані фотоматеріалів, ані інформації про 

навчально-мистецький процес та методику навчання не збережено. Окрім того, 

матеріали архіву вимагають нагальної систематизації й структуризації. 

В архівному відділі Вижницької районної державної адміністрації є 

окремий фонд «Вижницкое училище прикладного искусства Черновицкой 

области». Проте матеріали, збережені в цьому фонді, стосуються більшою 
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мірою господарської та бюрократичної діяльності навчального закладу, 

фіскальної та фінансової сфери. Цінність для нашого дослідження становлять 

лиш поодинокі справи, зокрема, в Описі № І знаходимо Справу № 274 «Отчет о 

работе цикловой комиссии текстильного отделения за 1974/1975 уч. год», 

Справу № 275 «Информации, справки, переписка о деятельности училища за 

1974/1975 уч. год». Діяльності окремих циклових комісій присвячені справи № 

288, 289, 305, 306, 415, 419, 428. 

Із Державного архіву Чернівецької області отримано архівну довідку з 

історії створення та перейменування Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. У ній зазначено, що згідно зі звітом 

виконавчого комітету Буковинського сейму щодо виконання рішення 

Буковинського крайового сейму від 02 листопада 1904 р. навчальний заклад 

відкрито 15 жовтня 1905 р. як крайову школу різьбярства, токарства та 

орнаментики в м. Вижниця з трирічним навчальним курсом; у 1911 р. відкрито  

відділ домашнього промислу, який приєднано до школи різьбярства, токарства 

та металевої орнаментики; 1918 р. – Крайова школа столярства у м. Вижниці (за 

відтиском печатки); 1919 р. – Спеціальна школа з обробки деревини; 1926 р. – 

Школа мистецтв та ремесел у м. Вижниці (за відтиском печатки); 1936 р. – 

Чоловіча індустріальна гімназія м. Вижниці (за протоколами засідань комітету 

гімназії); 1940 р. – Вижницьке художньо-промислове училище (Постанова 

Чернівецького обласного виконавчого комітету від 16.12.1940 № 376);            

1949–1965 рр. – Вижницьке училище прикладного мистецтва (відповідно до 

штатного розпису училища на 1949 рік та інформації про роботу училища за 

1965 рік)». Підстава довідки: Ф. 2, оп. 1, спр. 440, арк. 5-6; Ф. 3, оп. 2, спр. 

21500, арк. 107; Ф. 213, оп. 1, 3355, арк. 2; Ф. 243, оп. 1, спр. 3, арк. 11, 110, 116; 

спр. 84, арк. 133, 79; спр. 196, арк. 1; Ф. Р-3, оп. 1. спр. 20, арк. 22; Ф. Р-2740, 

оп. 1, спр. 7, арк. 2; спр. 157, арк. 2.        

Крім наукових джерел, джерельну базу дисертаційного дослідження 

склали мистецькі твори вижницького художнього осередку з музейних 

колекцій. Основний масив візуальних джерел становлять фотографії 
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випускових дипломних робіт студентів Вижницького навчального закладу, що 

охоплюють період від 50-х років ХХ ст. до 2017 р., а також самі мистецькі 

твори. Важливим компонентом джерельної бази є твори декоративно-

ужиткового мистецтва зі збірки музею Вижницького коледжу декоративно-

прикладного мистецтва, що якнайкраще розкривають місцеві художньо-

стильові особливості пам’яток.  

Опрацьовані джерела розкривають ключові аспекти обраної 

проблематики і є вагомою базою для аналізу особливостей декоративно-

ужиткового мистецтва вижницької школи, для виявлення можливостей 

збереження її історичних традицій. 

 

1.2. Методика дослідження 

Методика дослідження розроблена на основі фундаментальних пра–ць 

українських теоретиків та дослідників українського мистецтва ХХ – ХХІ ст., 

зокрема, М. Голубця, В. Щербаківського, П. Жолтовського, О. Голубця, 

Р. Шмагала, Я. Запаска, М. Станкевича. Загальним питанням теорії та методики 

виконання творів декоративно-прикладного мистецтва присвячені праці таких 

дослідників, як В. Шухевич [221], В. Січинський [165–166], А. Будзан [17–18], 

П. Жолтовський [78–79], Р. Захарчук-Чугай [85–90], К. Шонк-Русич [219], М. 

Курилич [116] та ін.  

Під час розробки основного вектора дисертаційного дослідження у 

контексті мистецтвознавчого і теоретичного осмислення проблем, поставлених 

у ньому, ми орієнтувалися на напрацювання українських учених А. Будзана,       

М. Драгана, П. Жолтовського, Я. Запаска, Т. Кара-Васильєвої, В. Свенціцької, 

М. Селівачова, В. Січинського, М. Станкевича та ін. У їхніх роботах подані 

теоретичні положення в галузі декоративно-ужиткового мистецтва. Методика 

дослідження базується на засадах системного підходу та принципах історизму й 

об’єктивності. Використано описовий, іконографічний, іконологічний методи, 

метод формального аналізу, семантики, культурно-історичні та 
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міждисциплінарні методи (метод індукції та дедукції, біографічний, історичний 

та історико-порівняльний, метод спостереження). 

 

 Висновки до розділу 1 

Проаналізовано літературні джерела за темою дослідження. Наукове 

вивчення декоративно-ужиткового мистецтва України почалося у другій 

половині ХІХ ст. Відомості про мистецьке середовище Буковини знаходимо у 

численних працях українських дослідників, серед яких Данило та Вадим 

Щербаківські, В. Шухевич, С. Смаль-Стоцький, М. Станкевич, А. Будзан,                      

І. Гургула, М. Богайчук, В. Ворончак та ін. У мистецтвознавчій літературі 

початку XX ст. основну увагу приділено проблемі вивчення та  збереження 

народних традицій в  декоративно-ужиткового мистецтві. Загальні відомості з 

його історії та теорії достатньо повно відображені у джерелах, що є результатом 

наукових розвідок таких провідних українських мистецтвознавців, як                           

П. Жолтовський, І. Гургула, М. Мозди Р. Захарчук-Чугай, О. Голубець, 

Я. Запаско, М. Станкевич та ін. Водночас завдяки науковим інтересам 

В. Січинського, В. Свєнціцької, А. Будзана,  К. Шонк-Русича, Л. Оршанського, 

Л. Каленіченка, Ю. Соломченка, М. Домашевського, Д. Гобермана, М. Гнатюка, 

Д. Скільського предметом мистецтвознавчих досліджень стали не лише історія 

й теорія декоративно-ужиткового мистецтва Гуцульщини та Буковини, а й 

окремі напрямки мистецтва, як-то різьба та деревообробка. 

 Останніми роками вийшли друком статті викладачів та випускників 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка, серед яких 

В.  Жаворонков, І. Поп’юк, М. Слижук, В.  Запорожець та ін. Також відомості 

про діяльність коледжу знаходимо в наукових працях А. Варивончик,                        

Т. Дугаєвої, В. Жаворонкова, С. Кириляка, Р. Шмагала. Особливості методики 

викладання окремих навчальних дисциплін, а також творчість окремих 

викладачів Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка 

показаро в працях І. Задорожного, З. Лизун, Л. Пасічника. Ґрунтовні наукові 
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розвідки на тему історії регіональної мистецької школи є доробком                             

Д. Козубовського, В. Кузика, В. Прусака, І. Стребкової.  

Джерельну базу дослідження складають насамперед наукові праці, 

збірники наукових статей, публікації в періодичних виданнях, каталоги 

виставок, путівники по музеях, які висвітлюють розвиток декоративно-

ужиткового мистецтва України від кінця ХІХ до початку ХХІ ст., і в цьому 

контексті показана діяльність вижницького мистецького осередку. Це 

матеріали з Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Львівської 

національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, бібліотеки 

Українського католицького університету в Центр ім. Митрополита А. 

Шептицького, бібліотеки Львівської національної академії мистецтв, бібліотеки 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, бібліотеки, 

музею та архіву Вижницького коледжу прикладного мистецтва  ім. В. Ю. 

Шкрібляка,  архівного відділу Вижницької районної державної адміністрації, 

Вижницького краєзнавчого музею та Державного архіву Чернівецької області. 

Також важливою частиною джерельної бази є мистецькі твори, що 

репрезентують художньо-естетичні й формотворчі принципи вижницької 

школи.  

Методика дослідження розроблена на основі фундаментальних праць 

українських теоретиків та дослідників українського мистецтва ХХ – ХХІ ст., 

базується на засадах системного підходу та принципах історизму й 

об’єктивності, а також низці методів наукового дослідження.  
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РОЗДІЛ 2 ІСТОРІЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ  

У ВИЖНИЦІ 

Історія Буковини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. була надзвичайно 

складною й суперечливою. Вона тісно пов’язана зі суспільно-політичними 

змінами та входженням буковинських земель до різних державних формацій. 

Бурхливі події, які тут відбувалися, знайшли, очевидно, відображення в 

культурі, мистецтві та освіті, зокрема й художній. 

Наприкінці XIX ст. Буковина входила до складу Австро-Угорської 

імперії, яка після глибокої економічної та політичної кризи прийняла нову 

конституцію та перетворилася на двоєдину державу. На її чолі стояв імператор 

Франц Йосиф з династії Габсбургів, який водночас мав і титул короля 

Угорщини. Парламент складався з двох палат, де нижня Палата депутатів 

формувалася шляхом виборів в окремих провінціях. Австро-угорська угода, 

однак, не вирішила решту протиріч між окремими частинами імперії. Серед 

незадоволених були Чехія і Хорватія. Вони, зокрема, вимагали надання Чехії, 

Моравії та Сілезії повних прав, аналогічних до угорських. Австрійський уряд 

змушений був піти на певні поступки – дозвіл вживання чеської мови в 

адміністрації та шкільництві, поділ Празького університету на чеський і 

німецький. 

Угорська влада не визнавала існування українців на Закарпатті, 

насамперед з моменту, коли 1868 року сейм у Будапешті оголосив усе 

населення краю угорською нацією. Іншою була ситуація на Буковині 

(Герцогство Буковина) та в Галичині (Королівство Галичини і Володимирії). 

Тут функціонували українські культурно-просвітницькі організації – 

«Просвіта» і Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка, місцеві українські 

представники були у рейхсраті та провінційних сеймах. Та все-таки в Галичині 

влада фактично належала полякам, а на Буковині – німцям і румунським 

боярам. Тому офіційними мовами на цих територіях були відповідно польська 

та німецька. 
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В епоху непростого становлення капіталістичних економічних відносин 

Буковина, як і більшість австро-угорських провінцій, була, з одного боку, 

ринком збуту промислової продукції, а з іншого – зручним для метрополії 

сировинним придатком. Стихійне використання природних багатств краю 

зумовило поступовий та стійкий занепад економіки, бідність місцевого 

населення. З цих причин у період 1890 – 1900 рр. близько 30 тис. жителів 

Буковини емігрувало, головним чином за океан – в Канаду, Америку, 

Австралію та інші країни [33]. 

Наростаюча економічна криза вела до занепаду традиційних ремесел. 

Значну роль у цьому процесі відіграла безсистемна вирубка лісу, зокрема, його 

цінних порід, та продаж деревини народним майстрам за високими цінами. 

Така ситуація сприяла гуртуванню представників буковинської інтелігенції і 

відстоюванню своїх інтересів перед австрійським урядом, вимог конкретних 

заходів, котрі б ефективно сприяли розвиткові краю. Серед інших, одним із 

важливих питань, яке порушувалося, було збереження та відродження 

традиційного народного мистецтва Буковини, заснування фахових ремісничих 

шкіл у традиційних осередках [228, с. 38]. 

Історичні факти свідчать, що в 1886 р. спеціальна інспекторська 

перевірка, скерована в Буковину імперською владою, підтвердила занепад 

традиційних народних ремесел та визначила перспективу їхнього розвитку. Як 

вихід з такого стану було запропоновано фактично те, чого  вимагала місцева 

інтелігенція – відкриття мережі фахових шкіл.  

Справи, однак, вирішувалися повільно, а тому на початку XX ст. 

буковинська інтелігенція знову поставила питання про  відродження центрів 

народного мистецтва. Її пропозицію підтримав Крайовий сейм. Отримавши 

його рішення, імперський уряд розпочав процедуру відкриття на Буковині 

промислових шкіл. Серед них був і навчальний заклад у Вижниці [228, с. 41]. 

Для відкриття у Вижниці мистецького навчального закладу існували 

вагомі передумови. На початку століття тут функціонували традиційні 

осередки, де народні майстри займалися токарством, столярством, 
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килимарством, вишивкою. Секрети ремесла пізнавали, успадковували, 

передавали й вдосконалювали цілі родини ремісників. 

Вагому роль відігравала позиція патріотів рідного краю. Так, серед інших 

представників інтелігенції, до створення у Вижниці навчального закладу чи не 

найбільше доклався знаний громадський діяч Буковини, депутат Крайового та 

Віденського сеймів – М. Василько. Він особисто зібрав і вклав значну суму 

грошей з метою закупівлі землі для зведення нової будівлі. 

У 1905 р. у Вижниці було урочисто відкрито середню фахову школу, 

автентична назва якої звучала так: «Крайовий научний заклад для різьбярства 

та металевої орнаментики (оздоби)» [228, с.42]. Це відкриття стало подією в 

культурному житті не лише самого міста, а й всієї Буковини: Вижницька 

різьбярська школа покликана була «учити синів мешканців руських гір на 

Буковині вроджену тому населенню штуку різьбярства і металевої орнаментики 

та тим способом плекати цю галузь домашньої штуки» [228, с. 43]. Директором 

навчального закладу став художник, педагог зі значним організаторським 

досвідом  Ф. Лишовський. Варто також зазначити, що він довгі роки викладав 

важливі профілюючі дисципліни – так званий фаховий та перспективний 

рисунок. 

Необхідно наголосити на тому, що від самого початку було застосовано 

особливий підхід до формування місцевого педагогічного  колективу. Його 

основу склали не художники-професіонали, а насамперед визнані народні 

майстри, які досконало володіли набутим віковим досвідом і секретами 

народного ремесла. Так, різьби по дереву навчав відомий на Гуцульщині 

майстер М. Мегединюк (18421–912), родом зі села Річки, що на Косівщині. Він 

відіграв особливу роль у розвитку декорування виробів кольоровим бісером, 

тому його називають батьком цієї оригінальної техніки. Хоч кольорова гама 

майстра була небагата і містила здебільшого поєднання білого, темно-

червоного, синього,  рідше зеленого, він умів досягати особливої гармонії і 

рівноваги в цьому. Майстер використовував переважно бісер з фарфорової 

маси, рідше – з кольорового скла, який завозили з-за кордону, найчастіше з  
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Чехії та Боснії. Особливу увагу він приділяв столярному і токарному ремеслу 

як першооснові формотворення мистецьких виробів, простоті конструкції, що 

продиктована передусім практичним призначенням. 

Крім того, М. Мегединюк увійшов в історію декоративно-ужиткового 

мистецтва як один із перших майстрів, котрий утвердив основні прийоми 

художньої обробки кольорових металів. У результаті він майстерно поєднував у 

своїх виробах карбування і гравіювання по металу з різьбленням по дереву та 

інкрустацією бісером. 

Різьбу по дереву та обробку металу викладав також знаний згодом 

молодий косівський майстер B. Девдюк (1873–1951). Варто згадати, що він був 

не лише самоуком, а й навчався у Відні на спеціалізованих восьмимісячних 

промислово-мистецьких курсах. Однак першим його вчителем був батько 

Григорій Девдюк з села Старого Косова. У галузі художньої обробки 

кольорових металів і металевої орнаментики своїм наставником він визнавав 

мосяжника Н. Дутчака родом зі села Брусторів. Уперше В. Девдюк брав участь 

як майстер-мосяжник у так званій рільничо-промисловій виставці у Кракові 

(1887 р.), де був нагороджений срібною медаллю, а як різьбяр – на Крайовій 

виставці у Львові (1894 р.). З його майстерні вийшло чимало талановитих 

послідовників, митців, які продовжували  й  розвивали творчі традиції свого 

вчителя.  

Столярному ремеслу навчав учнів К. Покорний, а також відомий на 

Буковині народний майстер Ф. Гнатюк.  

У 1907 р. на викладацьку роботу був запрошений відомий майстер з 

різьби по дереву та інкрустації В. Шкрібляк (1856–1928), уродженець села 

Яворова, що на Косівщині. Видатний майстер художнього різьблення, старший 

син Юрія Івановича Шкрібляка, він успадкував і творчо розвивав батьківські 

прийоми різьблення, удосконалював знамениту гуцульську традиційну різьбу, 

котра отримала означення «сухої», вміло декорував свої твори  за допомогою 

інкрустації, введення кольорових акцентів, рельєфної різьби, інтарсії, 

випалювання, мосяжництва.  
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До асортименту виробів В. Шкрібляка входили різноманітні ужиткові 

речі, а також меблі, зброя, сакральна атрибутика. Він був учасником багатьох 

виставок народного промислу – в Коломиї (1880, 1912), Тернополі (1884), 

Кракові (1887), Львові (1894, 1905). Його твори стали окрасою колекцій музеїв 

України і зарубіжжя, а також приватних збірок. Іменем видатного народного 

майстра сьогодні названо Вижницький коледж прикладного прикладного 

мистецтва – навчальний заклад, де він викладав  упродовж 1905–1918 років.  

Термін навчання в 1905 р. був визначений як трирічний, з набором учнів 

у кількості 20 осіб. Перші учні навчалися в літній період та отримували 

щомісячну стипендію. Умови навчання були досить складними – бракувало 

матеріалів для роботи, знарядь та обладнання. Ситуація значно поліпшилася, 

коли після перших років навчання в орендованих приміщеннях, заклад, на 

початку 1907 р., отримав спеціальне новозбудоване двоповерхове приміщення з 

господарськими прибудовами. З цього моменту повноцінний навчальний рік 

тривав уже 10 місяців [228, с. 210]. 

 Від початку заснування установи основний акцент був на вивченні 

народних традицій, їхньому грунтовному засвоєнні і творчій  інтерпретації. За 

безпосереднього керівництва В. Шкрібляка було обладнано «Гуцульську 

кімнату», де в усіх деталях відтворено інтер’єр житла гірських жителів – 

різьблені сволоки, лави, кахельну піч, стіл у формі скрині з відсувною 

кришкою, скриню для одягу, різьблені полиці, заставлені  розписаною 

керамікою. 

Учні школи виготовляли різноманітні традиційні вироби народного 

мистецтва – орнаментальні тарілки, барильця, вази, топірці, хрести, різні рами, 

скрині, набори письмового приладдя, інкрустовані столи, табакерки, лускоріхи, 

металеві пряжки для прикрас, згарди та ін. Керівництво закладу відбирало 

кращі зразки для експонування на виставках, а також для продажу на 

Крайовому базарі в Чернівцях. Твори декоративно-ужиткового мистецтва 

купували для власного вжитку, на подарунки, для приватних колекцій, 

вивозили за кордон.    
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Можливості реалізації продукції буковинських майстрів, як і 

професійного зростання, були обмеженими. Водночас їхній значний творчий 

потенціал виявився цілком очевидним і вимагав державної підтримки. Перші 

кроки в цьому напрямі були зроблені: «... Деінде то розположило би славу 

таких саморобних артистів, їх твори обійшли би пів світу; а у нас русинів – 

тяжко за се. Польський уряд не дасть грошей на піднесення артистичного 

промислу, бо не може зробити поляками наших гуцулів. Німці ж на Буковині є 

трохи справедливіші, отже директору Стоцькому, інспектору Поповичу і послу 

Василькові удалося заложити на кошти краю столярну школу у Вижниці, де 

Шкрібляки учать сницарства в дереві» [175, с. 321]. 

Стабільність Вижницької крайової школи у дотриманні й розвитку 

народних традицій була насправді вражаючою. Основною заслугою та 

причиною досягнення такого ефекту стало широке залучення її керівництвом 

до викладацької роботи знаних народних майстрів, котрі ставали для учнів 

незаперечними авторитетами. Унікальність школи неодноразово відзначали 

фахівці: «... Мабуть, на цілім просторі України Вижницька школа є одною, де 

виробляється все тільки в українському стилі» [227, с. 6]. Прикметно, що 

національна належність у молоді формувалася не лише у процесі професійної 

підготовки. Учні вивчали історію, літературу, творчість Т.Шевченка, 

Ю.Федьковича, читали тогочасні українські періодичні видання. 

Важливою в загальній суспільно-політичній ситуації і значною віхою в 

історії школи була виставка 1906 р. в Бухаресті. Тоді вперше були показані на 

єдиній експозиції кращі роботи вчителів та учнів. Деякі з них відзначили 

спеціальними нагородами – срібними медалями, а в пресі румунської столиці 

з’явилися схвальні відгуки про роботу школи. Перші здобутки вселяли 

впевненість у власних силах та породжували творчу наснагу. Наступні 

нагороди, дипломи, золоті та срібні медалі представники Вижниці отримали в 

1907 р. у Празі та Парижі [182, с. 197]. 

Певний рівень визнання відкривав нові перспективи. Керівництво школи 

дбало про зміцнення матеріально-технічної бази, закупівлю інструментів та 

52



обладнання, столярних і токарних верстатів. Принципи професійної ремісничої 

підготовки передбачали індивідуальні робочі місця для учнів, зі спеціальною 

шафою для знаряддя праці. Педагоги звертали особливу увагу на 

відпрацювання технологічних прийомів обробки матеріалу. Так, наприклад, В. 

Шкрібляк, який досконало оволодів технікою випалювання, вчив учнів 

оздоблювати за її допомогою елементи інтер’єру, вжиткові предмети – коновки, 

келихи, діжки, В. Девдюк на уроках мосяжної справи навчав молодь різних 

технік обробки кольорових металів та гравіювання. Учні виливали у спеціально 

підготовлених формах келихи, топірці, сокири, лускоріхи, переважно щедро 

оздоблені традиційним  орнаментом. 

У 1911 р. розпочався новий етап розвитку закладу. Тоді Вижницьку 

школу реорганізовано в «Крайовий науковий заклад для столярства, токарства, 

різьбярства та металевої орнаментики» [182, с.198 ]. Було відкрито столярно-

токарний цех, який очолив згаданий народний майстер К. Покорний. З цього 

моменту випускники одержували кваліфікацію «майстер столярного і 

токарного ремесла», котра надавала право відкриття власної майстерні та 

навчання молоді в галузі декоративно-ужиткового мистецтва. Того самого  року 

було закуплено ще одну ділянку землі, де розпочалося будівництво навчальних 

майстерень. Їхнє зведення успішно закінчили в 1913 році. 

У період 1910–1913 рр. розширюється участь викладачів, учнів і 

випускників школи в міжнародних виставках. Серед них найважливішими були 

експозиції у Відні і Петербурзі (обидві – 1910 рік). До початку Першої світової 

війни авторитет навчального закладу невпинно зростає. Про це свідчить хоча б 

той факт, що кращих педагогів з Вижниці запрошували в інші навчальні 

заклади. За офіційними даними, в 1913 р. у школі працювало 5 вчителів і 

навчалося 80 учнів [182, c.199]. 

Перша світова війна внесла свої корективи у навчальний процес, адже 

частина викладачів та учнів вижницької школи були мобілізовані до австро-

угорської армії. Населений пункт опинився у прифронтовій смузі, а тому 
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заняття нерідко переривалися. Для нормального функціонування школи 

бракувало матеріалів, особливо кольорових металів – міді, латуні.  

У грудні 1918 року в Румунії було опубліковано законопроект про 

з’єднання Буковини з Королівством Румунією. Почався новий нелегкий 

історичний період, який тривав майже 22 роки. З приходом румунської 

адміністрації активно реорганізовують освіту. Були цілком ліквідовані 

українські школи, навчання у вищих і фахових навчальних закладах проводили 

лише румунською мовою. Зазнав змін викладацький склад Вижницької школи. 

Так, після окупації Буковини Румунією згаданий В. Девдюк залишив 

викладацьку роботу  і виїхав до Косова. Там за безпосередньої допомоги 

львівського товариства «Ластівка» він організував у власній домівці столярно-

різьбярську робітню [177]. 

У 1918–1921 рр. Вижницька крайова школа працювала за попередніми 

навчальними програмами. Склад її викладачів поповнили випускники                      

С. Клим та Д. Кордяк, продовжував викладати і Ф. Гнатюк, який, як відомо, був 

одним із фундаторів навчального закладу. Підготовку спеціалістів проводили 

на двох відділах – різьбярському та столярно-токарському. Слід зазначити, що 

організація навчального процесу і далі базувалася на традиціях гуцульського 

народного мистецтва.Однак це не відповідало інтересам румунської 

адміністрації, основною метою якої було асимілювати  українців у румунській 

нації. Саме тому в 1923 році рішенням румунської адміністрації на базі 

Вижницької крайової школи різьбярства, токарства та металевої орнаментики, 

підпорядкованої з 1921 року Міністерству освіти і культури Румунії, було 

відкрито інший навчальний заклад під назвою «Нижча школа мистецтва та 

ремесла» [157, c.185].  

Директором новоутвореного навчального закладу був призначений 

скульптор І. Сергій. З цього моменту основою для підготовки спеціалістів стали 

традиції румунського народного мистецтва. Фондові колекції школи поповнили 

зразки виробів художньої обробки дерева та художньої вишивки, завезені з 

Румунії.  
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Двадцятиріччя заснування мистецької школи у Вижниці (1925 р.) було 

дуже своєрідно відзначено – підняттям оплати за навчання. Таке рішення 

румунської адміністрації спричинило значне зменшення кількості місцевих 

дітей, що могли навчатися в школі. Підтвердженням ще той факт, що в                     

1927 р. з 26 учнів випускниками школи стали лише шість. 

Концепція перебудови й розвитку закладу передбачала розробку нових 

навчальних планів та програм. Очевидно, що  з них мали вилучити усі 

предмети, котрі базувалися на вивченні традиційного гуцульського народного 

мистецтва. Крім того, мовою викладання стала румунська,  викладати й 

розмовляти українською категорично заборонялось. Педагоги-українці, які 

залишались працювати, проходили перепідготовку, повинні були здати іспити 

на знання румунської мови, історії, літератури, культури. Так, відомо, що Ф. 

Гнатюк, Д. Кордяк та С. Клим деякий час працювали у школі. Невдовзі Ф. 

Гнатюк та С. Клим з причини відвертих адміністративних утисків залишили 

викладацьку роботу. Наступним кроком було звільнення з роботи у 1931 р. Д. 

Кордяка. Причиною стало закриття відділення кустарної промисловості, на 

якому навчалися переважно діти з числа місцевого населення. На початок 30-х 

рр. у школі залишились працювати викладачі румунського походження. 

          У 1931 р. настала ще одна реорганізація – Нижча школа ремесла та 

мистецтв була перетворена на індустріальну чоловічу гімназію. Вона мала два 

відділи – різьбярсько-столярний та архітектурно-скульптурний. Навчання в 

цьому закладі тривало п’ять років, а навчальна програма базувалися винятково 

на вивченні традиційного румунського народного мистецтва, переважно в 

царині виробництва дерев’яних меблів. Крім того, акцент ставився на 

виготовлення предметів культового призначення [157, c.186]. 

Підсумком діяльності навчального закладу за часів румунського 

панування стала участь Вижницької індустріальної гімназії у великій 

Міжнародній мистецькій виставці, що відбулася в Нью-Йорку у 1939 р. 

Експозиція  представляла близько 70 виробів. Усі вони були виконані в дусі 

традиційного румунського мистецтва. Демонструвалися різьблені дерев’яні 
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рами для дзеркал, вази, настінні дерев’яні хрести, створені на основі барокових 

зразків, а також мала скульптурна пластика та вироби сувенірного типу. 

Загалом колекція відзначалася еклектичними підходами, намаганнями догодити 

потребам ринку. Найсумнішим було, однак, те, що твори декоративно-

ужиткового мистецтва повністю втратили традиційний характер народного 

мистецтва Буковини. 

У таких умовах важливим став певний спротив групи майстрів проти   

румунізації навчального закладу у Вижниці. Об’єднавшись,  випускники 

колишньої Крайової школи різьбярства, токарства та металевої орнаментики 

прагнули не лише захистити й зберегти традиції буковинського мистецтва, а й 

розвивати і пропагувати його. Спільними зусиллями М. Гнатюку,                         

М. Ключану, С. Климу, Д. Кордяку, В. Гулею, К. Павлюку і Д. Павлюку 

вдалося домогтися дозволу румунської влади на відкриття спеціалізованих  

майстерень та навчання в них місцевих юнаків. Надзвичайно важливою в цій 

справі стала моральна і матеріальна підтримка членів товариства «Спілка 

збирачів старовини і любителів науки народовідения», а також Музею 

народного мистецтва, створеного при Українському народному домі у 

Чернівцях [182, c. 200]. 

Наприкінці червня 1940 р. настала чергова суспільно-політична переміна 

і північна частина Буковини увійшла до складу Української РСР. Рішенням 

Чернівецького облвиконкому від 14 грудня 1940 р. на основі  Вижницької 

індустріальної гімназії створене Державне художньо-промислове училище в 

Чернівцях [182, c. 200]. Це був середній спеціальний навчальний заклад з 

українською мовою викладання для підготовки спеціалістів декоративно-

ужиткового мистецтва. Директором новоствореного училища призначили Ф. 

Калініченка. Викладацький склад зі спеціальних дисциплін знову змінився, 

головно, за рахунок вихідців зі східних областей України. Вони були 

випускниками радянських художніх навчальних закладів, а тому здебільшого 

мали конкретні ідеологічні переконання. Крім них, на педагогічну працю з 

фахових предметів були повернені колишні випускники Вижницької крайової 
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школи. Це відомі на той час народні майстри М. Гайдук, Ф. Гнатюк, М. Дебрин, 

С. Ключан, М. Ключан, К. Павлюк. Із початку 40-х років навчання проводилось 

на трьох відділах: художньої обробки дерева, художньої вишивки та 

килимарства. 

У результаті оголошеного набору на 1940-1941 навчальний рік до навчан-

ня приступили вихідці не лише з Вижницького району та Західної України, а й 

східних областей. Була зміцнена матеріальна та навчальна база новоствореного 

училища за рахунок закупівель нових механічно-ткацьких верстатів, столярних 

і різьбярських інструментів, спеціалізованої літератури для бібліотеки. 

Навчальний процес немовби повертався у звичне русло, адже велику увагу 

приділяли вивченню традиційного народного мистецтва України, зокрема 

гуцульського регіону. Водночас очевидними стали ідеологічні акценти, а тому 

педагогічний колектив змушений був приділяти значну увагу виховній роботі в 

дусі панівної комуністичної ідеології. Учні мали обов’язково відвідувати 

виховні години та бесіди, тематичні вечори. 

Належність до радянської системи передбачала певні правила 

повсякденного життя. Так, навесні 1941 р., після відвідин представниками 

Вижницького училища сусіднього Косівського художнього училища, було 

підписано договір про соціалістичне змагання між навчальними закладами  

[182, c. 201].  У квітні цього самого року художня рада займалася відбором 

найкращих робіт викладачів і учнів училища на велику республіканську 

виставку до Києва. Як завжди такі виставки приурочені були до певних дат і 

подій  радянської історії. 

Влітку 1941 р. розпочато заплановані ремонтні роботи, підготовку класів 

до чергових вступних іспитів. Однак 22 червня Друга світова війна 

активізувалася на теренах Радянського Союзу. Викладацький та учнівський 

колектив почав розпадатися, бо дозвіл на виїзд з Вижниці відразу ж отримали 

педагоги та учні, які приїхали зі східних областей України. Покинув 

навчальний заклад і його директор Ф. Калініченко. З огляду на несподіваний 

початок війни не встигли демонтувати верстати та обладнання, евакуювати 
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матеріальні цінності та архівні матеріали. З приходом німецьких і румунських 

військ розпочався другий період окупації вижницьких земель Румунією. Цього 

разу, в умовах жорсткого окупаційного режиму, масових арештів, румунська 

адміністрація не прагнула відновлювати навчальний процес. Корпуси училища 

використали під військовий госпіталь та інші військові установи. Така ситуація 

тривала до весни 1944 р., коли румунські війська залишали Вижницю, 

намагаючись вивозити все, що мало цінність. Крім різноманітного 

устаткування, було вивезено різьбярські інструменти, архівні матеріали, 

безцінні експонати – твори викладачів та учнів Крайової різьбярської школи, 

які зберігалися в «Гуцульській кімнаті», зокрема, керамічні кахлі гуцульського 

майстра О. Бахматюка. 

Перебуваючи тривалий час у прифронтовій смузі, Вижниця зазнавала 

регулярних обстрілів. Тому частину будівель міста було цілком зруйновано, 

зазнали значних пошкоджень і навчальні корпуси училища. Роботи з їхнього 

відновлення розпочалися з ініціативи місцевих активістів (Ф. Гнатюк,                     

Б. Гулей, О. Щур,  М. Гайдук та ін.)  восени 1944 р., коли недалеко від міста ще 

проходили бойові дії. На початок весни 1945 р. навчальний заклад був 

підготовлений до прийому нових учнів і чекав налагодження навчального 

процесу. 

Історія вижницької мистецької школи другої половини ХХ ст. охоплює 

радянський період і часи незалежності. Першим повоєнним директором 

навчального закладу був призначений М. Дебрин, заступником директора –                

І. Заболотний, завідувачем виробництва і викладачем спецдисциплін –                       

Ф. Гнатюк. Посаду інструктора з вишивки зайняла О. Щур. Керівний склад 

заходився формувати педагогічний колектив і структуру навчального закладу. 

В училищі мали діяти три відділи –  різьбярський, килимарський та художньої 

вишивки. За погодженими у київському міністерстві кваліфікаційними 

характеристиками училище готувало художників-виконавців для роботи на 

промислових підприємствах. Загальний термін навчання становив 4 роки. 

Викладачами загальнотеоретичних дисциплін працювали спеціалісти з вищою 
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або середньою спеціальною освітою, тоді як фахові предмети переважно вели 

відомі у Вижниці та навколишніх селах народні майстри. Багато з них були 

колишніми випускниками навчального закладу [180, c. 202]. 

За результатами перших повоєнних вступних іспитів учнями училища 

стали 67 осіб. Усі вони, залежно від освіти та фахової підготовки, були 

зараховані на різні курси: від першого до третього. Крім того, почали 

працювати підготовчі курси, на які в 1947 р., наприклад, було зараховано 43 

особи. 

Навчальний процес базувався на ґрунтовному вивченні та фаховому 

засвоєнні традиційного народного мистецтва й оволодінні прийомами 

орнаментального оздоблення, колористики місцевого буковинського народного 

мистецтва. Учнів гуртували для збору етнографічного матеріалу в навколишніх 

селах, насамперед Вижницького та Путильського районів. Важливу роль 

відігравали також виїзди у музеї м. Чернівців, Коломиї та Косова. 

Зауважимо,що навчальний процес у повоєнний період відбувався в 

нелегких умовах. Так, наприклад, упродовж 1945–1948 рр. стипендію 

призначали вибірково, була запроваджена карткова система на отримання хліба 

та інших продуктів, очевидною стала нестача коштів на матеріали та ремонтні 

роботи. З метою економії в училищі відбувалися часткове звільнення 

викладачів, об’єднання навчальних груп, тимчасова ліквідація підготовчого 

відділення.  

Незважаючи на важкі умови, множилися здобутки навчального закладу. 

Однією з перших повоєнних виставок стала експозиція в Києві, організована за 

участю Комітету мистецтв України в 1946 році. На ній були представлені 

творчі напрацювання учнів училища, зокрема,  виконані в дереві буфет, 

чорнильний набір, шкатулки, тарілки, а також вишивані жіночі та чоловічі 

сорочки, рушники й низка інших виробів у характерній стилістиці традиційного 

буковинського мистецтва. 

Навесні 1949 р. відбулася зміна керівництва. На посаді директора                     

М. Дебрина замінив Х. Чалий, який проводив перший повоєнний випуск 
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спеціалістів декоративно-ужиткового мистецтва Вижницького державного 

художньо-промислового училища. Дипломні захисти засвідчили високу 

професійну майстерність випускників, документи про закінчення навчального 

закладу вручили двадцятьом особам.  

Цього самого  року відбулося перейменування установи у Вижницьке 

державне училище прикладного мистецтва в Чернівцях [180, c. 220].  Цей факт, 

поруч із приходом нового керівництва, спричинив певні зміни. Так, дещо 

оновився штатний розпис  викладачів та інструкторів-майстрів за рахунок 

залучення молоді –  дипломованих спеціалістів, в тому числі випускників 

училища. З метою покращання якості викладання спецпредметів, особливо 

рисунка і живопису, до навчального закладу в 1950 р. були запрошені на роботу 

приїжджі фахівці – Я. Очеретько (випускник Харківського художнього 

інституту) та Б. Лебедів.  

Відбуваються істотні зрушення у плані поглиблення якісного показника 

процесу підготовки фахівців декоративно-ужиткового мистецтва, його 

органічного зв’язку з промисловим виробництвом. До числа новацій належало 

створення в 1949–1950 рр. предметних комісій, введення засад обов’язкового  

проходження студентами навчальних і виробничих практик. Основну увагу 

приділяли  дипломному проектуванню та виконанню випускних робіт у 

матеріалі. Для їхньої ефективності введено новий предмет «спецкомпозиція», 

який вів Ф. Гнатюк. Проекти дипломних робіт  реалізовували  на базі 

майстерень, якими керували досвідчені викладачі: художньої обробки дерева – 

М. Ключан; художньої вишивки – О. Щур; килимарства – П. Боднарук [179].   

Крім навчального процесу, керівництво училища повною мірою розуміє 

значення  позакласної виховної роботи. Тому в закладі створюються та діють 

драматичний, вокальний, музичний, танцювальний гуртки, регулярно 

проводяться виховні години, тематичні вечори. Слід, однак, зазначити, що всі 

вони, як і тематичні виставки творчих робіт викладачів і студентів, мали бути 

пройняті духом радянського патріотизму.  

60



Упродовж 1950–1953 рр. Вижницьке державне училище прикладного 

мистецтва підготувало понад п’ятдесят п’ять дипломованих спеціалістів. За 

архівними даними, дипломні роботи виконували, головним чином, на основі 

традиційного гуцульського мистецтва,вони відзначалися професійною тех-

нікою втілення [179]. Водночас тематика робіт була специфічною, вирізнялася 

яскраво вираженими ідеологічними рисами. Особливо дивно виглядало 

введення до народного орнаменту елементів радянської символіки, 

реалістично-сюжетних мотивів, властивих тоталітарному режиму. Згідно з 

архівними записами, у 1952 р. зі шістнадцяти захищених дипломних робіт  

тринадцять присвячені звеличенню комуністичних лідерів, партійних і 

комсомольських форумів.  Очевидно, що такий штучний підхід до вишколу 

молодих спеціалістів значною мірою нівелював у ньому творче начало, 

водночас він гарантував всебічне схвалення і підтримку як з боку офіційного 

місцевого партійного керівництва, так і київського Комітету у справах мистецтв 

України. 

У період 1945–1953 рр. Вижницьке училище прикладного мистецтва 

утвердилося як вагомий центр підготовки мистецьких кадрів не лише для 

України, а й цілого СРСР. Його випускники стають студентами вищих 

навчальних закладів, викладачами технікумів та училищ, вчителями 

загальноосвітніх шкіл. Поза участю в багатьох всеукраїнських і всесоюзних 

виставках, з 1952 р. роботи учнів училища експонуються на міжнародних 

виставках у країнах так званого соціалістичного табору. Преса публікує низку 

схвальних відгуків про вижницьких різьбярів, ткачів, вишивальниць. 

Важливим етапом в історії української культури і мистецтва став період 

другої половини 50-х – початку 70-х років. У діяльності вижницького 

навчального закладу почергово знайшли відображення процеси подолання 

наслідків сталінського режиму і національного відродження часів «відлиги», 

несподіваного продовження репресій і становлення так званого брежнівського 

«тихого тоталітаризму». Складні суспільно-політичні катаклізми зумовили 

низку змін у керівництві навчальним закладом, істотні кадрові перестановки у 
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педагогічному колективі. Так, наприклад, директорами в цей період працювали 

В. Білик (1953–1960), С. Вархола (1960–1962), С. Сахро (1962), В. Білик (1962–

1966), В. Синицький (1966–1969), А. Скиба (1969–1973).  

Із приходом на посаду директора В. Білика для підвищення фахової та 

спеціальної підготовки учнів на роботу запрошують випускників провідних 

мистецьких вузів країни. У 1954–1957 рр. викладачами училища почали 

працювати М. Івасюк, Т. Онищенко, В. Нікуліна, Л. Едельштайн,                                  

С. Шептунов, М. Ключан, Е. Ключан, В. Куров, І. Баричев. О. Шишкін,                       

З. Шишкіна, Я. Штиков,  Г. Лозинська, І. Гавриш, С. Вархола та ін. 

У травні 1955 р. Укрпромрада, у підпорядкуванні якої перебувало 

Вижницьке училище прикладного мистецтва, з метою усунення дублювання 

підготовки молодих спеціалістів ухвалила відповідні рішення, згідно з якими 

був закритий відділ художньої обробки дерева, а його учні переведені в 

Косівське училище прикладного мистецтва. Натомість у Вижницю переведені 

учні з Київського та Косівського училищ на відділи художньої вишивки і 

килимарства. В училищі також відкрито два нові відділення (ткацтва і металу), 

внаслідок чого його структура стала такою: відділ килимарства, відділ 

художнього ткацтва, відділ художньої вишивки та відділ художньої обробки 

металів. Становлення нових відділів відбувалося упродовж 1955–1960 рр.: 

створено відповідні навчальні  кабінети і майстерні, закуплено обладнання, 

зібрано значну  масу наочного матеріалу, зокрема,  етнографічного. 

Розвиток художньої обробки металу в училищі тісно пов’язаний з 

наполегливою працею молодих випускників Красносільського               

технікуму – О. Шишкіна та З. Шишкіної. Вони організували належний рівень 

оволодіння теоретичними і практичними знаннями в галузі кування, литва, 

карбування, гравіювання, філіграні, розпису по емалях, гальванопластики. 

Місцеві традиції обробки металу прагнули органічно поєднати з набутими 

знаннями російського ювелірного ремесла. Перший випуск майстрів художньої 

обробки металу відбувся в 1960 році. 

62



Чимало зусиль для організації відділу художнього ткацтва доклав 

молодий викладач І. Баричев. За його ескізами були виготовлені ткацькі верста-

ти, підготовлені навчальні програми з композиції, технології, професійної 

майстерності. У процесі навчання молодь освоювала техніки ремізного і 

перебірного ткацтва. На захисті дипломних робіт 1960 р. випускники 

представили різноманітні вироби – портьєри, доріжки, покривала тощо.  

У роки «відлиги» надходить хвиля національного відродження, яка 

охоплює сфери освіти, культури і мистецтва. Велику увагу в той час 

приділяють вивченню й засвоєнню учнями української мови та літератури. Для 

цього навіть були розділені  навчальні групи  з максимальною кількістю учнів 

до 10–15 осіб.  

Керівництво училища зосереджує увагу на підвищенні фахового рівня 

викладачів. Ці питання порушують на засіданнях педагогічних рад і 

виробничих нарадах. Директор С. Вархола відправляє викладачів у двотижневі 

творчі відрядження в провідні вищі навчальні мистецькі заклади Львова, Києва, 

Москви, Ленінграда. Лише упродовж 1960 року в них побували Г.  Лозинська, 

Я. Очеретько, В. Гавриш, О. Щур, Г. Чала   [179]. 

Навчальні заклади, які були підпорядковані Укрпромраді, на зламі                  

50-х – 60-х рр. мали вирішувати проблему працевлаштування випускників. Це 

неминуче призвело до істотного зменшення загального прийому учнів. Так, у 

1958 р. їх було прийнято всього 33 особи, тоді як у 1959 р. набір взагалі 

відмінили. 

Із приходом на посаду директора В. Білика та переведенням у                

1961 р. училища в підпорядкування Укрголовмісцевпрому колектив ставить 

питання про перспективи й необхідність стабільного розвитку навчального 

закладу. Завдяки таким зусиллям уже в 1963 р. оголошено набір учнів на 

відділи художньої обробки дерева, художньої вишивки та художнього ткацтва у 

кількості 45 осіб. Однак у 1963–1964 рр. відбуваються чергові реформи на 

державному рівні і Вижницьке училище прикладного мистецтва опиняється в 

підпорядкуванні Подольського раднаркому, що знаходиться у Вінниці. За 
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рішенням останнього навчальний заклад має кардинально змінити профіль і 

надалі готувати спеціалістів «з художнього конструювання та моделювання» 

[182, c. 199]. Цей факт викликає незгоду директора, значної частини викладачів 

та інструкторів-майстрів. Однак, навчальні плани і програми все таки 

переробляють, суттєво змінюють організацію навчального процесу. Училище 

має готуватися до звітної виставки учнівських робіт, яка проходитиме у 

Вінниці з нагоди відкриття науково-технічної конференції. Для відбору 

експонатів у навчальному закладі створена спеціальна комісія з провідних 

викладачів. Її головою  призначили С. Вархолу. Зрештою виставка мала успіх і 

роботи училища була відзначені керівництвом раднаркому. 

Тематика дипломних робіт на 1964–1965 н. р. була зорієнтована у напрямі 

художнього конструювання та моделювання. Аналогічно було зорієнтоване й 

курсове проектування на всіх відділах училища. Відповідно до нової концепції 

розвитку навчального закладу зміни вносили в програми з малюнка і живопису, 

композиції, роботи у матеріалі, вводились нові предмети. 

Зміни спричинили нові записи у дипломах випускників. Так, у                   

1965 р. випускникам відділу художньої вишивки присвоювали кваліфікацію 

«художник-майстер моделювання та обробки верхнього жіночого та дитячого 

одягу», а художньої обробки дерева – «художник-майстер конструювання 

меблів та виробів із дерева». Курс на впровадження у навчальний процес 

програм із спеціалізації художнього конструювання та моделювання виробів 

надалі продовжувався. У цьому напрямі училище досягло певних успіхів і 

навіть взяло участь у конкурсній виставці (1965 р.), на якій було представлено 

набір виробів, котрі спеціально розробили для інтер'єрів однокімнатної 

квартири. За підсумками виставки викладачі та учні були нагороджені 

спеціальними  грошовими преміями. 

У 1966 р. відбулася важлива подія в житті педагогічного та учнівського 

колективів училища – відзначення 60-річчя з дня заснування навчального 

закладу. Тоді ж Вижницьке училище прикладного мистецтва було передано в 

підпорядкування Міністерства місцевої промисловості УРСР, а його 
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директором призначено В. Синицького, якого невдовзі (в 1969 р.) змінив                              

А. Скиба. Внаслідок цих змін упродовж 1966–1973 рр. відбувалося поступове 

повернення до принципів підготовки спеціалістів на основі традиційного 

українського народного мистецтва [182]. В училище були прийняті на роботу 

П. Лемський, В. Жаворонков, В. Пустовий, М. Поляк, повернувся до 

викладацької праці А. Скиба. Для поповнення методичних фондів закладу 

відновлюються методичні збори етнографічного матеріалу у селах Вижницього 

та Путильського районів. Для популяризації декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва систематично організовують виставки в районному 

будинку культури.  Зокрема, привернула увагу жителів і гостей міста виставка 

1968 р., на якій експонували понад 100 творів викладачів і студентів училища. 

У 1970 р. відбувся показ жіночого одягу відділу моделювання (понад 60 

оригінальних моделей одягу для дівчат та жінок). 

Після закінчення короткотривалої «відлиги»,  в умовах наростаючого в 

1970–1972 рр. ідеологічного тиску, керівництво училища змушене надавати 

особливу увагу виховній роботі. Викладачі загальноосвітніх дисциплін 

проводять роботу з організації тематичних вечорів, гуртків художньої 

самодіяльності, до яких залучається широке коло студентів. Вони  задіяні і до 

оформлювальних робіт у районі та за його межами, а також до будівельних 

загонів.  

На початку 70-х рр. стає, однак, очевидним той факт, що у Вижниці  

відсутня необхідна база для підготовки фахівців художнього конструювання. 

Подальший рух у цьому напрямі виглядає безперспективним і може привести 

навчальний заклад до поступового занепаду. Повернутись на шлях підготовки 

учнів на базі традиційного народного мистецтва вирішує педагогічна рада 

училища. Цьому присвячене її спеціальне засідання з порядком денним:                     

1. Вироблення рекомендацій ММП УРСР на основі досвіду роботи 

Вижницького училища і обговорення оглядової інформації; 2. Підготовка 

кадрів для підприємств народних художніх промислів СРСР (січень 1974 р.) 

[157]. Надалі педагогічний колектив виступив із вимогою внесення істотних 
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змін у навчальні плани та програми, підтримав ідею створення на базі 

Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва 

єдиного методичного центру для всіх училищ мистецького профілю в Україні. 

На згаданій педраді також було розглянуто питання про необхідність ста-

жування викладачів на промислових підприємствах з метою ознайомлення їх із 

новими технологіями сучасного виробництва. 

Колектив училища взяв активну участь в обговоренні актуальних питань 

розвитку народних художніх промислів, піднятих на державному рівні в 1975 р. 

Було ініційовано необхідність будівництва у Вижниці навчально-виробничого 

комплексу на 600 осіб, включаючи студентський гуртожиток на 200 місць. 

Директор училища Е. Жуковський особисто контролював питання 

організації курсового та дипломного проектування, проходження учнями 

навчальних, технологічних і переддипломних практик. У 70-х рр. учнів 

скерували для проходження практики на підприємства України та Росії. 

Матеріали для дипломного проектування вони збирали у музеях Одеси, Києва, 

Кишинева, Москви, Ленінграда. 

У другій половині 70-х – на початку 80-х рр. в училищі ведуть пошуки 

ефективної інтеграції навчального процесу з виробництвом, вивчають 

можливості впровадження у серійну продукцію кращих розробок курсових і 

дипломних робіт. На уроках композиції учні працюють над проектами сучасної 

організації екстер’єрів та інтер’єрів громадських споруд, малих архітектурних 

форм. Зусиллями викладачів і учнів училища оформлено об’єкти на 

промислових підприємствах, у колгоспах, організаціях та установах району, 

будинках культури Чернівецької області, а також сусідньої Молдови. У 

багатьох населених пунктах уздовж дороги встановлені оригінальні дерев’яні 

в’їзні знаки, в основу яких було покладено традиції буковинської дерев’яної 

архітектури. 

У 1982 р. в колишньому СРСР розпочинається реформування всіх ланок 

освіти – середньої, професійної та вищої. Природно, що цей процес  не міг 

оминути Вижницьке училище прикладного мистецтва. Очолюваний  
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директором В. Жаворонковим (з 1983 до 1988 рр.), колектив навчального 

закладу розпочав перебудову усіх складових своєї діяльності. Центральне місце 

у цьому процесі займало підвищення якості викладання основ фахової 

підготовки дипломованих фахівців, через створення навчально-методичних 

комплексів з усіх предметів, вивчення й впровадження у практику роботи 

передового педагогічного досвіду, розширення та зміцнення навчально-

матеріальної бази. Із введенням в експлуатацію нового гуртожитку були 

створені додаткові кабінети композиції, малюнка, математики та іноземної 

мови. У приміщення гуртожитку переведено бібліотеку та організовано 

читальний зал, в який завезено сучасну художню і методичну літературу. До 

належного естетичного вигляду приведено  студентську їдальню на вісімдесят 

місць. Постійною турботою дирекції училища стала організація дозвілля та 

відпочинку викладачів і учнів.  

Особливо важливим етапом у розвитку вижницького навчального закладу 

стали 90-ті роки XX ст. Відбуваються складні процеси  відходу від раніше 

усталених ідеологічних штампів і стереотипів. На зламі 80-х – 90-х рр. 

національно свідомі студенти виявляють громадську активність, закликають 

молодь взяти активну участь у боротьбі за проголошення незалежності 

України. В училищі створено дискусійний політичний клуб із промовистою 

назвою  «XX століття», де обговорювали загальну політичну ситуацію і 

бачення майбутнього України. Важливе значення мали  тематичні вечори 

нового типу, де викладачі й студенти зустрічалися з відомими дисидентами, 

репресованими, дізнавалися правду про сталінський геноцид, який забрав 

мільйони життів українців. На тлі цих подій, у жовтні 1990 р. урочисто 

відзначено 85-річчя з часу заснування навчального закладу. З нагоди ювілею, на 

подвір’ї училища споруджено пам'ятник одному із засновників вижницької 

школи – В. Шкрібляку (виконали студенти В. Юрчук та А. Кукош за проектом 

В. Римаря). Ім’я видатного майстра було присвоєне Вижницькому училищу 

прикладного митецтва у 1991 році. Того ж самого року на території міського 
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парку, неподалік від навчального закладу, споруджено пам’ятник                               

Ю. Федьковичу. 

Керівництво коледжу, очолюване директором Д. Козубовським,  

проводило велику роботу для впровадження, поряд із традиційними, нових 

спеціальностей. Так, у 1989 р. було відкрито відділ «Інтер’єр та обладнання», а 

також, як експеримент, засновано заочний відділ «Художнє оформлення». У 

1993 р., за клопотанням Чернівецької обласної державної адміністрації, 

організовано відділ «Образотворче мистецтво та креслення», основним 

завданням якого стала підготовка учителів образотворчого мистецтва та 

художньої праці для шкіл Чернівецької області. 

Надзвичайно важливим в історії Вижницького училища прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка стало встановлення, починаючи з 1991 р., 

тісних взаємовигідних зв’язків із Львівським державним інститутом 

прикладного і декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія 

мистецтв). Тодішній ректор Е. Мисько разом із проректорами Б. Курліщуком та 

Д. Крвавичем, запропонували створити західноукраїнський навчальний 

комплекс, до якого, крім вищого навчального закладу у Львові,  мали увійти 

чотири коледжі (Львів, Косів, Вижниця, Ужгород), а також дитяча Мала 

академія мистецтв у с. Підбужі. Розпочалася колосальна робота щодо розробки 

інтегрованих навчальних планів і програм, кінцевою метою якої було  

переведення Вижницького училища прикладного мистецтва                                       

ім. В. Ю. Шкрібляка в статус коледжу. У січні 1993 р. узгоджено склад і 

затверджено комісію з проведення самоатестації навчального закладу. За її 

висновками науково-методичній конференції вченої ради ЛДІПДМ рекомен-

довано звернутися до Міністерства освіти із проханням провести атестацію з 

приводу переведення закладу в статус коледжу. 

 У жовтні 1993 р. Головне управління акредитації закладів освіти 

Міністерства освіти України на прохання ЛДІПДМ, Чернівецької та 

Вижницької державних адміністрацій, а також правління концерну 

«Укрмісцевпром» затвердило експертну комісію з ліцензування. Вивчивши 
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організацію навчально-виховного процесу в училищі, його матеріальну базу, 

якість підготовки кваліфікованих спеціалістів, комісія  рекомендувала 

атестувати Вижницьке училище прикладного мистецтва вищим навчальним 

закладом другого рівня акредитації з відповідною зміною статусу. 

Двадцять п’ятого березня 1994 р. Міністерство освіти України затвердило 

рішення міжгалузевої акредитаційної комісії і дало розпорядження на 

створення Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. 

Він входив до навчального комплексу Львівської академії мистецтв (колишній 

ЛДІПДМ), зберігаючи свою юридичну та фінансову самостійність. Здобувши 

новий статус, навчальний заклад стає центром мистецького життя на Буковині, 

упродовж 1994–1995 рр. навколо нього створюється обласний навчально-

методичний центр у складі Вижницької школи-інтернату, Вижницької гімназії, 

12 художніх дитячих шкіл Чернівецької області. Його завданнями є підвищення 

рівня художньої освіти в області, розвиток традиційного народного мистецтва, 

реалізація ідеї безперервної мистецької освіти. 

За затвердженими навчальними планами загальна тривалість навчання у 

коледжі становила  п’ять років і десять місяців. Перші чотири роки відводилися 

на підготовку молодшого спеціаліста – фахівця І-го рівня акредитації. П’ятий та 

шостий курси передбачали підготовку бакалавра з базовою вищою освітою (ІІ-й 

рівень акредитації). Програми 2-го рівня інтегрувалися з програми перших 

трьох курсів Львівської академії мистецтв та інших вищих мистецьких закладів 

України ІІІ-го та IV-го рівнів акредитації. У межах навчального комплексу 

бакалаври після закінчення коледжу мали змогу продовжити навчання у Львові, 

починаючи з 4-го курсу, на споріднених спеціальностях та отримати рівень 

спеціаліста чи магістра. 

На той час у коледжі велася підготовка із трьох спеціальностей і шести 

спеціалізацій: художня обробка дерева, художня обробка металу, художнє 

ткацтво, художня вишивка, художнє оформлення, а також образотворче 

мистецтво та креслення. Кожен відділ проводив  науково-методичну, пошукову 

та експериментальну роботу, скеровану на кінцевий результат – високе фахове 
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виконання курсових і дипломних робіт. Кращі з них зберігалися в методичних 

фондах відділів та музеї коледжу. 

Основною метою педагогічного колективу коледжу залишалося 

відродження традиційних народних промислів, збереження і вивчення багатої 

спадщини гуцульських і буковинських майстрів, славних сімей Шкрібляків, 

Бахматюків, Корпанюків, таких знаних постатей, як М. Гайдук, П. Клим,                   

О. Гасюк та інших. Зосередження на місцевих традиціях зовсім не означало 

зменшення уваги до вивчення народних промислів інших областей України.   

 У 1991–1995 рр. Вижницький коледж прикладного мистецтва                           

ім. В. Ю. Шкрібляка з метою популяризації своїх здобутків, проводить щорічні 

виставки в Києві 1996 року його кращі твори представлені на міжнародній 

виставці в канадському Торонто. Цього самого року праці викладачів та учнів 

показані на експозиції в столиці України, присвяченій 5-й річниці 

проголошення незалежності України. Найбільшою стала виставка в одному з 

найпрестижніших українських музеїв – Українському народному домі в Києві 

(квітень 1997 р.). Тут було представлено понад 500 творів працівників і 

студентів коледжу, які знайшли схвальний відгук  шанувальників мистецтва і 

преси. Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні на зламі 90-х – 

2000-х рр., у період становлення незалежної держави, вижницький навчальний 

заклад робить вагомий внесок у справу збереження й поповнення скарбниці 

національної культури, розвиток сучасного українського декоративно-

ужиткового мистецтва, підготовку висококваліфікованих фахівців нового 

покоління. 

Після відходу з посади ректора ЛНАМ Е. Миська (2000) основи 

створеного ним західноукраїнського навчального комплексу поступово 

розпадаються. Починається новий період – співпраця Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка з Чернівецьким національним 

університетом.  

 

 

70



Висновки до  розділу 2 

Історія вижницького навчального закладу тісно пов’язана зі суспільно-

політичними змінами, входженням буковинських земель до різних державних 

формацій. Свій початок вона бере з 1905 р., часів, коли Буковина входила до 

складу Австро-Угорської імперії. Тоді у Вижниці було урочисто відкрито 

середню фахову школу з аутентичною назвою «Крайовий научний заклад для 

різьбярства та металевої орнаментики (оздоби)». Важливо наголосити, що від 

самого початку його діяльність базувалася на місцевих народних традиціях. 

Для цього до викладацької праці були запрошені відомі майстри – B. Девдюк 

(1873–1951), М. Мегединюк (1842–1912), В. Шкрібляк (1856–1928) та ін. 

Наступний етап динамічного розвитку школи розпочався в 1911 р., коли її 

було реорганізовано в «Крайовий науковий заклад для столярства, токарства, 

різьбярства та металевої орнаментики». Він був перерваний Першою світовою 

війною, коли частину викладачів та учнів мобілізували до австро-угорської 

армії.  

Повоєнний етап, який тривав майже 22 роки, позначений приєднанням 

Буковини до Королівства Румунії (грудень 1918 р.), насильним розривом із 

джерелами українських народних традицій і впровадженням румунської мови 

викладання. Навчальний заклад пройшов кілька етапів реорганізації, спочатку в 

«Нижчу школу мистецтва та ремесла», згодом в «Індустріальну чоловічу 

гімназію». При цьому втрат зазнали його специфіка і загальний професійний 

рівень випускників. У нелегких умовах працівники вижницької школи чинили 

спротив, виступали проти  румунізації навчального закладу, намагалися 

зберігати і пропагувати традиції буковинського мистецтва. 

Черговий етап пов’язаний із входженням північної частини Буковини до 

складу Української РСР і створенням в грудні 1940 р. Державного художньо-

промислового училища. Навчальний процес повертався у звичне русло і велика 

увага приділялася вивченню традиційного народного мистецтва України, 

насамперед гуцульського регіону. Водночас радянська влада встановлювала 

власні ідеологічні пріоритети. Цей процес був перерваний Другою світовою 
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війною, окупацією вижницьких земель німецькими і румунськими військами. 

Навчальний заклад був закритий, а його будівлі використані для військових 

цілей. 

Історія вижницької мистецької школи другої половині ХХ ст. охоплює 

радянський період і часи незалежності. У1945–1953рр. Вижницьке училище 

прикладного мистецтва утвердилося як центр підготовки мистецьких кадрів не 

лише для України, а й всього колишнього СРСР. Його випускники стають 

студентами вищих мистецьких навчальних закладів, викладачами технікумів та 

училищ, вчителями загальноосвітніх шкіл. 

Важливим етапом став період другої половини 1950-х – початку 1970-х 

років. В той час у діяльності вижницького навчального закладу знайшли 

відображення процеси подолання наслідків сталінського режиму і 

національного відродження часів «відлиги», несподіваного продовження 

репресій і становлення брежнівського «тихого» тоталітаризму. 

Особливе значення в розвитку закладу мали 90-ті роки. Його викладачі та 

студенти виявляють громадську активність, беруть активну участь у боротьбі за 

проголошення незалежності України. Надзвичайної ваги набуло встановлення 

взаємовигідних зв’язків із Львівським державним інститутом прикладного і 

декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв), 

входження в новостворений західноукраїнський навчальний комплекс. У 

результаті цих процесів 25 березня 1994 р. вижницький навчальний заклад 

отримав статус Вижницького коледжу прикладного мистецтва                          

ім. В. Ю. Шкрібляка. З початку 2000-х рр. розпочинається період співпраці 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка з 

Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича.  
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РОЗДІЛ 3 СИНТЕЗ ТРАДИЦІЙНИХ І НОВАТОРСЬКИХ                                          

ПІДХОДІВ У ТВОРЧИХ ЗДОБУТКАХ 

ВИКЛАДАЧІВ І ВИПУСКНИКІВ ВИЖНИЦЬКОГО КОЛЕДЖУ 

ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ІМ. В. Ю. ШКРІБЛЯКА 

 

3.1. Традиційні технологічні прийоми, нові композиційні уклади і пошуки  

у художніх виробах із дерева 

У вижницькій школі декоративно-ужиткового мистецтва дерево належить 

до традиційних, здавна популярних матеріалів.  У ментальності місцевого 

населення сама його природа органічно прив’язана до повсякденного побуту. 

Воно немовби супроводжувало людину все життя: з нього робили 

конструктивні й декоративні деталі житлових і господарських споруд, колиски, 

вози і сани, знаряддя праці, прикраси, музичні інструменти, скрині, меблі, 

свічники, хрести і труни. Відомо, що у художньому деревообробництві діють 

«аналогічні закономірності, що й в інших видах декоративного мистецтва, а 

саме: закон традиції, цілості, тектоніки, контрасту, масштабу» [177, c. 451]. 

Упродовж століть народні майстри старанно відпрацьовували прийоми 

формотворення і декорування дерев’яних виробів, органічно поєднуючи 

столярне ремесло і різьбярство. Витончене плоскорельєфне різьблення поверхні 

виробів вони уміло доповнювали інтарсією та інкрустацією. 

Гірський буковинський край завжди славився винятковим багатством 

лісів. У своїй повсякденній праці місцеві різьбярі уміло застосовували природні 

властивості різноманітних порід дерева: бука, горіха, берези, вільхи, черешні, 

груші, липи, осики тощо. Та все-таки найбільшою популярністю завжди 

користувалася груша. Поряд із твердістю вона надавала виробам виняткову 

пластичність, однорідну структуру й можливість однаково успішно різьбити 

вздовж і поперек волокон. Крім того, цей різновид деревини легко піддавався 

розмаїтим кольоровим і тональним забарвленням [76, c. 6]. 

Важко провести однозначну межу в стилістиці дерев’яних виробів між 

Буковиною і Гуцульщиною. Тим паче, що чимало гуцульських майстрів у різні 
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часи працювали на  землях Буковини, навчаючи тут талановиту молодь 

(достатньо хоча б згадати відомих митців і педагогів В. Шкрібляка та                         

В. Девдюка). Однак певні відмінності все-таки існували. Попри практично 

ідентичне застосування технологічних прийомів плоскої різьби, композиційні 

рішення гуцульських майстрів значно строгіші, укладені у виразні 

композиційні схеми, орнаментальні мотиви тут зазвичай замкнуті в 

елементарних геометричних формах кола, півкола, квадрата чи трикутника, 

окреслені темним, широким обрамленням. У Вижниці віддають перевагу 

розкутішій манері, м’якшим і плавнішим контурним лініям, легшим і 

делікатнішим  тональним переходам. 

Вижницькі майстри використовують подібні до гуцульських технологічні 

прийоми. Серед них знаходимо, зокрема, зразки своєрідного рисунка на                     

дереві – так зване контурне різьблення, або гравіювання. Його застосовують 

для давніх мотивів «ільчастого письма» (своєрідного перехресного 

штрихування), творення мотивів «кочела» (кола), «драбинки» тощо. Щоб 

досягти більшої контрастності ліній, в минулому в тонкі вирізані канавки могли 

злегка втирати сажу. 

Значною популярністю користується тригранно-виїмчаста різьба, котра 

немовби складається з багатьох заглибин-пірамідок. Такий різновид декору 

може створювати неповторну гру світлотіні, що безупинно змінюється залежно 

від кута огляду готового виробу. За допомогою тригранно-виїмчастої різьби 

виконують складні композиції, котрі містять певні традиційні орнаментальні 

мотиви. Серед них найчастіше трапляються так звані зубці, а також «віконці» 

(чотиригранні заглибини), «копаниці» (тригранні виїмки). 

Власною неповторною специфікою вирізняється оригінальна за 

термінологічним означенням «нігтева різьба»  Вона переважно складається з 

рядочків плавно заокруглених пластичних вирізів у формі нігтя, які утворюють 

орнаментальні мотиви, що мають назву «парканець», «сльози», «плаїки» та ін. 

З метою формування матового тла для стилізованих зображень рослин, 

тварин чи людей, а також певних символів, зокрема гербів чи емблем, нерідко 
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застосовують  «вибране», або ж «точковане»  тло. Для посилення ефекту цей 

прийом в окремих випадках може використовуватися разом із поліруванням чи 

лакуванням. 

Не так часто рельєфну різьбу поєднували з ажурною (наскрізною), 

особливо складною за технікою виконання. Однак у цьому разі можна було 

досягати значних просторових ефектів, акцентованої, посиленої гри світлотіні в 

орнаментальних чи зображальних мотивах.  

Художня обробка дерева в карпатському краї з давніх часів не 

обмежувалася  лише згаданими прийомами різьблення. Значного поширення 

набула інтарсія – різновид інкрустації різними породами дерева, природних 

відтінків чи штучно отриманих шляхом тонування. Досвідчені майстри 

достеменно знали можливості червоного відтінку груші, коричневого – сливи, 

темно-коричневого – горіха,  білого – явора, жовтого – акації тощо. Вишуканий 

мозаїчний уклад, створений у такий спосіб, надавав виробам неповторних 

декоративних властивостей [75, c. 61]. 

Інкрустацію творили не лише за допомогою вставок із різних порід 

дерева, а й шляхом використання вставок із металу, перламутру, барвистого 

бісеру, рогу тощо. Працюючи з металом, у декоративних оздобах 

використовували тонкі листочки чи дріт із міді, латуні, алюмінію, срібла тощо. 

Такі вставки зазвичай розміщували «на ребро» і вони утворювали пластичні, 

блискучі контури рисунка. Неповторні ефекти давала змогу здобувати 

інкрустація бісером. Різнокольорові коралики могли формувати контурний 

одноколірний чи багатоколірний малюнок. Нерідко таку інкрустацію вико-

нували на полірованій поверхні, завершуючи декоративне оформлення виробів: 

блиск дрібних вкраплень бісеру органічно зливався з матово-блискучим 

деревом.  

Традиційні вироби буковинських майстрів вирізняються значним 

багатством форм та їхніх авторських модифікацій. Починаючи від 

композиційного задуму і завершуючи його реалізацією в матеріалі,  

функціональне призначення тут нерозривно поєднується з декоративним. 
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Поряд із різьбленими просторовими столярними конструкціями (скриньками, 

мисниками, столиками, скринями, обкладинками для альбомів тощо) 

особливою популярністю, у зв’язку із застосуванням на початку ХХ століття 

токарного верстата,  користувалися округлі точені предмети [17, c.14]. Серед 

них виділяються насамперед декоративні тарелі, які з давніх часів вважалися 

необхідним атрибутом традиційного житлового інтер’єру. Невипадково 

унікальні авторські тарелі, виготовлені народними майстрами, заслуговують 

таких характеристик: «Це – пісня карпатського краю, яку складали багато 

поколінь гуцулів, буковинців, закарпатців, і яка настільки  досконало складена, 

що, незважаючи на зміну поколінь, підходів до вирішення, звучить так, ніби 

була складена сьогодні. В експозиціях багатьох музеїв,  мистецьких галерей, на 

виставках в інтер’єрах громадських приміщень та індивідуального житла 

декоративний таріль займає одне із престижних місць…» [75, c.64]. 

Спочатку дерев'яна тарілка слугувала тільки посудом, а тому її 

оздоблювали простим орнаментом. З часом вона втратила функціональне 

призначення, бо на зміну їй прийшли керамічні, порцелянові та металеві тарелі. 

Сам цей факт, однак, не спричинив зникнення тарілокіз дерева. Навпаки, 

підсилив їхнє декоративне значення в організації традиційного інтер’єру. 

Відповідно змінилася й форма виробу, який став помітно мілкішим і 

плоскішим. Декор тепер покривав не лише краї, а й усю поверхню виробу, 

утворюючи композиційні акценти в його центральній частині. Такі акценти 

творять не лише складні орнаментальні уклади. Нерідко посередині тареля 

з’являються портретні й тематичні сюжетні композиції. Цілком закономірно, 

що декоративні тарелі і сьогодні викликають зацікавлення, складають значну 

частину дипломних і курсових робіт студентів і випускників навчального 

осередку у Вижниці.  

Очевидно, що буковинській різьбі у середині ХХ ст. не вдалося уникнути 

ідеологічних впливів радянської тоталітарної системи. Тому й зустрічаємо 

спроби еклектичного впровадження в традиційні орнаменти елементів 

радянської символіки, характерних, реалістичних сюжетів, запозичених з 
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образотворчого мистецтва. Так, яскравим прикладом внесення в декоративно-

ужиткове мистецтво мотивів епохи сталінського класицизму є  декоративний 

таріль Д. Максиміва «Навіки разом» (керівник С. Вархола, 1971) (іл. 3.1.1). 

Його краї обрамлює масивний ажурний орнамент із гронами винограду, 

акантовим листям і квітами. Такий тип орнаменту ніколи не використовували 

місцеві народні майстри. Враження еклектичності посилює плетена стрічка, яка 

відмежовує орнамент від зображення, а потертості на її опуклих формах 

нагадують металевий блиск. Реалістично потрактовані архітектурні споруди в 

центрі виробу, які, за задумом, мали б символізувати єдність України та Росії в 

складі Радянського Союзу. Недаремно центральне місце в композиції займає 

масивне зображення державного герба. Доповнює архітектуру неспіврозмірний 

за масштабом шрифтовий напис «Навіки разом», нарочито й штучно відділений 

від зображення горизонтальною рельєфною смугою. Дивне враження справляє 

також «кремлівська зірка», що світиться немовби сонце. Загалом можемо з 

упевненістю стверджувати, що ця робота продовжує низку стереотипних творів 

декоративно-ужиткового мистецтва 50-х років минулого століття, котрі 

виконували в різних матеріалах, найчастіше в металі, текстилі чи дереві.  

Яскравим прикладом розробки нових орнаментальних мотивів та 

композиційних укладів, в яких центральне місце займала радянська 

емблематика, є таріль «Перемога» (І. Вольський, керівник А. Талаєвич, 1978) 

(іл. 3.1.2). Виріб щедро декорований різьбою, інтарсією, інкрустацією, 

перламутром та бісером. По краю орнаментовані широкими смугами береги 

тареля розділені на рівновеликі площини, в яких чергуються сегменти зі 

зображеннями кола й декоративної квітки-вазона. Середина останньої 

прикрашена перламутровим кружечком, а довкола – дрібним голубим бісером. 

В основній частині тареля розташовано велику п’ятикутну зірку, в центрі якої, 

у колі, за допомогою світліших і темніших порід дерева викладено композицію 

із зображенням Кремля та шрифтовий напис «СССР ПОБЕДА». Кути зірки й 

простір між ними окреслені ламаною кривою, щедро декоровані 

перламутровими і бісерними вставками. Незважаючи на конкретну тематику, 
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слід зазначити, що композиція виробу не перевантажена, орнаментальні мотиви 

берегів тареля вдало поєднані з насиченішим центральним полем. 

Ліричне звучання тематичної композиції вирізняє декоративний таріль                

К. Мостового «30 років Перемоги» (керівник С. Сахро, 1975) (іл. 3.1.3). Для 

створення виробу автор використовує світлу породу дерева. На центральному 

округлому полі розташоване декоративне, стилізоване зображення  пташки, яка 

в дзьобі тримає квітку. Виразна за пластичним рухом фігура пташки позначена 

простими засобами – вертикальними й горизонтальними лініями, поєднанням 

орнаментальних площин у вигляді трикутників та півдуг. Довкола фігурної 

композиції – різьблений напис «ХХХ  КВІТУЧИХ ВЕСЕН,  1945 – 1975». 

Шрифт ритмічно чергується з мотивами колосків. Однак відчувається, що 

береги тареля дещо перевантажені орнаментальним декором у вигляді  півдуг із 

мотивом «віяла», кілець, перехресних ламаних ліній тощо. Вдалого 

кольорового акценту додає дрібний голубий бісер, що де-не-де делікатно 

прикрашає різьблення. Поверхня, котра не задіяна рельєфом, вкрита дрібними 

заглибинками (цьокання), це надає виробу легкості, прозорості. По краю 

фігурних хвилястих берегів додатковим декором є ряд округлих кілець, що 

можемо, однак, вважати зайвим елементом. Згадані кільця за пластикою і 

масштабністю дещо відрізняються від загальної композиції, привертають зайву 

увагу, відволікаючи погляд з основної композиційної структури твору. 

Поряд з ідеологічно-стереотипними композиціями зустрічаємо доволі 

вдалі, як на той час, спроби вирішення в традиційній формі тареля тематичних 

творів. Однією з них є декоративний таріль А. Олексієва (керівник С. Сахро, 

1971) (іл. 3.1.4),  присвячений  65-річчю Вижницького училища прикладного 

мистецтва.  Автор здійснює успішний експеримент, насамперед у сенсі 

поєднання дерева і металу. По центру, в округлому медальйоні, карбуванням на 

латунній пластині виділено цифри «65», поміж ними – олівець, нижче – 

стилізоване зображення руки та простий геометричний орнамент. Металева 

вставка обрамлена широкою смугою різьбленого декору, створеного на основі 

традиційного мотиву «парканець». Далі довкола, на берегах тареля, 
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розташована інкрустована прикраса у вигляді рядів металевих кульок, яка 

переходить у широкий стилізований шрифтовий напис – назву навчального 

закладу.  Завершує композицію, замикаючи її по краю виробу, фігурна хвиляста 

лінія з металевими пустотілими вставками.  

До вдалих тематичних тарелів належить також робота М. Гуменюка                 

«О. Довбуш» (керівник С. Вархола, 1971) (іл. 3.1.5). По центру виробу чітко 

виступає високим рельєфом лаконічний, побудований із крупномасштабних 

стилізованих пластичних елементів портрет народного месника. Виразні риси 

обличчя, вольове підборіддя, пружні контури хвилястого волосся творять 

яскравий та суворий образ. Портрет виділяється світлим природним кольором 

дерева на темнішому, ледь тонованому тлі. По колу він обрамлений смугою, де 

в орнамент із мотивами «пшенички», у нижній частині, органічно введено 

напис «Олекса 250 Довбуш». Із особливою майстерністю вирішені 

орнаментовані краї тареля, декоровані рослинним орнаментом із мотивами 

«ялини», елементами, що нагадують складові карпатської народної архітектури, 

розетами, трикутниками, кільцями тощо. Усі вони немовби складаються у 

своєрідний стилізований пейзаж. Додатковим кольоровим акцентом у декорі є 

інкрустація білим і голубим бісером.  

Інше трактування зображальних мотивів знаходимо в пізніші часи. Так, 

наприклад, орнаментальний таріль «Буковина» (керівник С. Вархола, 1989)                 

(іл. 3.1.6) його автор М. Демедюк присвячує рідному краю, де методом 

різьбленого зображення показані його культура і традиції.  Оригінальна 

композиція складається з пʼяти частин – великих округлих медальйонів. 

Простір у центрі між ними утворює немовби не надто акцентовану п’ятикутну 

зірку. Кожна частина «зірки» є мініатюрною завершеною композицією, де в 

орнаментальному обрамленні вирізьблені різні сюжетні картини. Так, вгорі по 

центру зображено герб міста і напис «Чернівці», по боках – портрети молодих 

заквітчаних бойківчанок та юнаків у кресанях. У нижній частині на одній 

площині – зображення динамічного буковинського  танцю, на іншій – статичне 
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зображення людей за роботою: чоловіка біля гончарного кола та жінки за 

ткацьким верстатом.  

Окрім сюжетних зображень, кожна складова композиції тактовно 

доповнена дрібним орнаментальним декором – мотивами «ялинок», «колосків», 

«сонечок» тощо. Площини поміж медальйонами також густо орнаментовані, а 

тому іноді сприймаються як суцільне орнаментально-пластичне тло. У ньому 

використані мотиви «підківок», «кілець», рослинний орнамент, розети, вписані 

в кільця, де-не-де декор доповнено інкрустацією бісером.  По краю таріль, 

зорово утримуючи основний мотив, обрамляє рельєфна смуга. Її зовнішній і 

внутрішній краї позначені тонким і виразним рельєфом, а середина – декором із 

мотивами «розет» і «листочків», що чергуються між собою. Робота 

вирізняється високим професійним рівнем, виконана надзвичайно ретельно й 

скрупульозно. Водночас для художньої виразності і загального сприйняття 

варто було б зробити дещо виразнішим контраст між центральними 

тематичними вставками і додатковими орнаментальними прикрасами. 

Портретні зображення на тарелях нерідко обирають студенти для 

курсових і дипломних робіт і у 2000-х роках. Так, зразком філігранності 

виконання, оригінального композиційного укладу може правити  декоративний 

таріль  В. Поп’юка  (керівник В. Запорожець, 2005) (іл. 3.1.7), присвячений  

Василеві Шкріблякові. У центральній частині тареля майстерно вирізьблено 

портрет народного майстра, погляд якого зосереджений, виважений, деталі 

обличчя ретельно опрацьовані.  Довкола нього – делікатний   різьблений напис 

«1856 – 1928. Засновнику Вижницької школи різьби В. Ю. Шкрібляку». 

Скульптурний портрет зорово утримує довкола масивний, тонко 

орнаментований  валик. Береги тареля витончено декоровані так званим 

ільчастим письмом, яке творить основу для подальшого контрастнішого    

декору – інкрустацією перламутром і бісером. В орнаментальній доріжці вдало 

закомпоновані півдуги з мотивами «кучерів», рослинних елементів, 

трикутників. По краю берегів – дрібна різьба з елементами «трикутників», 

«зубців», що суголосна із внутрішнім обрамленням портрета. Глибоко 
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продумана ритміка ліній і форм орнаменту вдало й злагоджено поєднана з 

портретом,  що посилює загальне гармонійне звучання твору.  

До сучасних тематичних творів можемо віднести орнаментальний таріль 

П. Узуна (керівник Д. Курик, 1995) (іл. 3.1.8) із зображенням тризуба. Робота 

виконана суцільно, з однієї породи дерева, без контрастних градацій та 

використання інтарсії. Декором слугує тонке різьблення, інкрустація бісером і 

легке лакування. Усю центральну частину прикрашає великий державний герб 

України, по боках якого розташовані вертикальні орнаментальні площини з 

мотивами «кучерів» і трикутників. Основну частину зі зображенням тризуба від 

берегів чітко відмежовують ряди тонких валиків і декілька об’ємних кіл із 

ритмічно укладеними елементами гострих та півкруглих «зубців». Загальна 

схема декору берегів тареля ритмічно укладена з великих півкіл з мотивами 

«парканців», трикутників, «піврозет», поміж ними – стовпці з мотивами 

«дзвіночків». Декоративне вирішення виробу, безумовно, заслуговує на увагу, є 

зразком вдалого  поєднання декору з тематичним зображенням. Зауваження 

можуть викликати лише надто великі порожні площини довкола герба, які 

входять у певний дисонанс із насиченим декором берегів тареля. 

Одним із здавна поширених в Україні технологічних способів виконання 

тематичних композицій є декоративний розпис. Він, однак, не набув широкого 

розповсюдження в Гуцульському та Буковинському регіонах. Однією з 

успішних спроб поєднання декоративного різьблення і розпису є тематичний 

таріль С. Мислюка (керівник Е. Жуковський, 1993) (іл. 3.1.9). Поверхня виробу 

по колу, від центру до країв, умовно поділена на три складові елементи. 

Основним акцентом є динамічна фігура козака на коні, мальована легкими 

пастельними кольорами. Довкола вона обрамлена різьбленим плоским 

орнаментом за мотивом традиційних «парканців». Далі за сюжетним 

зображенням розташована широка смуга, укладена геометричними формами, 

утвореними з перехресних ліній, трикутників та округлих площин. В їхнє 

ритмічне чергування вдало вписані шестикутні зірки-розети. Увагу на 

зображальному мотиві концентрують спрямовані відцентрово трикутники 
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світло-блакитного забарвлення. По краю тареля вони логічно підтримані 

смугою ритмічно укладених, з’єднаних між собою жовто-блакитних площин, 

що нагадують українські прапори. Очевидно, що така композиція могла 

з’явитися лише після утвердження незалежності в Україні. Поєднання 

різноманітних технік, розпису і різьби в цьому разі не суперечить загальному 

композиційному задуму: вони органічно доповнюють одна одну і творять в 

кінцевому результаті цілісний завершений образ. Вкраплення мальованих 

площин дуже тактовне і не перешкоджає виявленню природних якостей 

матеріалу.  

Цілком відмінну ситуацію, не властиву народній традиції карпатського 

краю, спостерігаємо в іншому декоративному тарелі, названому  «Горлиця», 

авторства  С. Скобляка (керівник Е. Жуковський, 1995) (іл. 3.1.10).  Усе поле 

виробу тут суцільно вкрите чорною фарбою, на тлі якої яскравими жовто-

оранжевими кольорами, експресивно нанесено рослинний орнамент із птахою. 

У декорі впізнаємо рослинні паростки, що вільно розвиваються, листочки, різні 

форми пишних квітів, посеред яких сидить горличка із розправленими крилами. 

Незважаючи на кольорові й тональні контрасти, композиційне вирішення 

розпису, однак, не цікаве, рівномірно та густо насичене по всій площині. 

Певним дисонансом звучить вузький, плоский, природного світлого кольору 

дерева край тареля, позбавлений будь-якого декору. Обрані автором виражальні 

засоби призвели до практично повної втрати відчуття природної краси 

матеріалу. Таке враження посилює суцільне лакування тареля блискучим 

лаком.  

До кращих зразків дерев’яних виробів, виконаних в техніці розпису, 

можемо віднести орнаментальний таріль «Писанка» (М. Сойчук, керівник         

Д. Козубовський, 2013) (іл. 3.1.11). Фахова інтерпретація традиційних 

писанкових мотивів відчувається тут у всьому: в характерному для 

карпатського краю колориті, в наборі орнаментальних елементів, у 

стилізованих зображеннях сонця, оленів, квіток. Композиція твору виважена, 

ретельно продумана, поліхромний розпис виразно демонструє  мистецькі якості 
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і водночас не перешкоджає відчуттю природної краси матеріалу: барва і 

текстура світлого, охристо-рожевого лакованого дерева органічно уведена в 

загальну орнаментальну структуру. 

На тлі згаданих творів особливе зацікавлення викликають декоративні 

тарелі, виконані в руслі традиційного орнаментального декорування без 

застосування конкретних фігуративно-зображальних елементів. Так, виріб 

авторства В. Шалдюка (керівник С. Вархола, 1983) (іл. 3.1.12) рясно 

декорований плоскою різьбою з майстерним і надзвичайно делікатним 

додаванням в орнаментальні мотиви  інтарсії та інкрустації перламутром і 

бісером. По зовнішньому краю берегів, замикаючи декоративну поверхню, 

розташована смуга густо нанесених «стовпців», а внутрішнє обрамлення 

завершують два ряди дрібних трикутників – тригранних заглибин-пірамідок. 

Поміж смугами нанесено ритмічний уклад квіткових і округлих розет із 

мотивами «ружі», що чергуються з елементами декоративних «вазоночків». На 

центральній частині тареля як своєрідний композиційний акцент вписаний 

чотирикутник з округлою розетою посередині, де зображений солярний знак – 

мотив «млинка» з ритмічними темними радіальними розгалудженнями. По 

сторонах  чотирикутника бачимо різьблені півкола з «клинцями», поміж ними – 

невеликі кільця з мотивом «сонечка».  Композиція виробу вишукана і не 

перевантажена зайвими деталями, хоч і насичена орнаментальним декором, 

вона зберігає виразну композиційно-структуровану цілісність. 

Інший орнаментальний таріль, авторства М. Мицька  (керівник Д. Курик, 

1985) (іл. 3.1.13), виконаний зі світлої породи дерева. В його композиційно-

декоративному вирішенні вдало зіставлено природну, злегка лаковану 

поверхню дерева з матовою, вохристо-сірого відтінку. Основними 

орнаментальними деталями на берегах тареля і в центрі є дугоподібні, 

ступінчасті рельєфні елементи, що дещо нагадують складки важкої драперії, 

притому лаком вкриті лише верхні «сходинки». На краях між ними чергуються 

трикутники, вершини яких тактовно оздоблені маленькими «обручиками». 

Доповнюють декор перехресні прямі з мотивами квадратів на кінцях, що 
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нагадують елементи народної архітектури чи традиційні «гачки». Подібно до 

попереднього виробу візуальним акцентом у тарелі є розета зі шістьма 

радіальними променями, за мотивом «млинок».  Ритмічний уклад композиції 

легкий та рівномірний, виважено виконана різьба творить ілюзію оригінальних 

об’ємних елементів по всій поверхні виробу. 

Як вдалий зразок заслуговує уваги, безумовно,  нескладний, проте 

виразний графічний орнамент на тарелі А. Остафійчука (керівник С. Вархола, 

1986) (іл. 3.1.14). Композиція центральної частини виробу нероздільно 

взаємодіє з делікатним декором на берегах, підкреслюючи таким чином 

цілісність виробу. Структуру орнаменту автор будує на основі мотивів 

«колосків» і «розет», які чергуються між собою і щільно обрамлюють 

центральну, більшу, багатопелюсткову округлу розету. Тонкі валики й скісне 

поле заглибини тареля відмежовують основну  частину від берегів, які густо 

декоровані стрічковим візерунком із мотивом «трилисника». Гранична простота 

орнаментального укладу в цьому виробі не позбавляє відчуття досконалої, 

вивіреної краси. 

 Схожий підхід в організації композиційної структури запропонував                 

Д. Артеменко в орнаментальному тарелі, створеному в 1999 р. (керівник                  

М. Збінський) (іл. 3.1.15). Невелика центральна розета вирішена тут на основі 

протиставлення квадрата і складнофігурних країв. Вона обрамлена щільним 

кільцем за мотивом «парканців», який повторюється в елементах «ворота», що, 

ніби пелюстки квітки оточують центральне кільце. Поміж «воротами» 

чергуються виконані в техніці інтарсії мотиви «дашків» із вписаними 

«карбованими трикутниками». Невеликі декоративні вставки, де зіставлені різні 

породи дерева, рівномірно роззосереджені по всій поверхні тареля і несуть 

певне символічно-смислове навантаження залежно від місця розташування. 

Ряди тонких валиків довкола центральної частини і країв тареля вдало 

вирізняють площу берегів, на яких нанесено стрічковий орнамент з елементами 

«сполучених дужок», із вписаними мотивами «квіточок». Особливої 

елегантності виробу надає декорування окремих елементів орнаменту дрібними 
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металевими кульками. Загалом виріб відзначається насамперед оптимальним 

поєднанням творчої фантазії з високим авторським рівнем виконання і 

прагненням зберегти кращі традиції рідного краю. 

Із-поміж різьблених орнаментальних робіт, виконаних у техніці інтарсії у 

2000-х роках, вирізняється таріль А. Марчука (керівник О. Курик, 2005)                     

(іл. 3.1.16). Автор вміло використав п’ять порід дерева, а відповідно й кольорів, 

для підсилення композиційного звучання виробу. На округлій площині в 

поєднанні найсвітлішої і найтемнішої (майже чорної) барв означено 

хрестоподібну структуру, яка поділяє таріль на чотири рівні поля. У центрі 

роботи закомпоновано ромб із мотивами «квадратів», «трикутників», 

«листочків». На раменах хреста ритмічно повторюються дрібніші хрестоподібні 

композиції в поєднанні з елементами «ромбів», «зубців», «квадратів» тощо. На 

чотирьох полях, довкола хреста, розташовані  композиції, подібні до 

центральної, доповнені контрастними лінійними означеннями різних 

геометричних фігур, меандроподібних структур, елементів «гачків», «зубців» 

тощо. Обрамляє середнє поле стрічковий орнамент із мотивами «зубців» і 

«чотирикутників».  Орнаментальний таріль є, безумовно, гідним наслідування 

зразком виразно структурованої композиції, виконаної на високому 

професійному рівні.   

Поруч із різьбленням техніка інтарсії вважається у вижницькій школі 

однією з найефективніших у процесі декорування дерев’яних виробів. 

Застосування її здійснюється як результат ретельного вивчення під 

керівництвом досвідчених викладачів. До кращих виробів, створених із 

використанням  інтарсії, можемо віднести орнаментальні тарелі «Дивосвіт»               

(С. Сідор, керівник С. Збінський, 1998), «Гармонія миті» (Д. Артеменко, 

керівник  М. Збінський, 1999), «Карпати» (А. Андрійчук, керівник                                

В. Жаворонков, 2002), «Барви Карпат» (П. Прокоп᾿єв, керівник Д. Курик, 2003), 

«Карпатські ритми» (В. Белень, керівник Д. Курик, 2004), «Мелодія літа»                        

(С. Клим, керівник В. Жаворонков, 2005), орнаментальний таріль М. Равлюка 

(керівник О. Марковський, 2007) та ін. 
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Професійно, з тонким відчуттям смаку створив орнаментальний таріль                

Б. Гуменчук (керівник Д. Курик, 1991) (іл. 3.1.17).  Робота може слугувати 

позитивним прикладом поєднання традицій з бажанням увести в орнамент 

новітні елементи різьблення і декору. Виріб насичений дрібною різьбою, де всі 

частини орнаменту органічно переплетені між собою. Береги тареля 

прикрашені віночком кілець із розетами всередині. Вони з’єднані між собою 

мотивом «квіточок», з внутрішнього боку обрамлені подвійними  дугами з 

елементами «драбинки» та «парканців».  Застосовуючи ті самі фрагменти 

декору, в центральній частині, в колі, автор створює своєрідний 

орнаментальний сюжет – хрестоподібну композицію з мотивами 

«вірменського» хреста. Посередині його – квадрат, в якому вписана розета, 

обрамлений з чотирьох сторін кільцями, які зовні огортають подвійні дуги, 

поміж ними – мотиви «квіточок». Краї берегів прикрашені смугами 

«драбинок», «парканців»,  дрібних крапок  тощо. Як бачимо, за допомогою 

обмежених, простих засобів автору вдалося створити вишуканий, композиційно 

насичений твір декоративного мистецтва. 

Композиція орнаментального тареля  Ю. Миронюка (керівник Д. Курик, 

1995) (іл. 3.1.18) побудована на співставленні складових частин світлішого і 

темнішого забарвлення. Центральна частина обрамлена по колу кількома 

обʼємними валиками і увігнутою смугою, що позначає заглибину тареля. На 

останній розташовані ряди перехресних ліній, що творять характерну 

ромбоподібну сітку. Внутрішнє кільце сформоване із суцільної смуги півкіл із 

темнішими  цяточками посередині і вдало вирізняється на світлому матовому  

тлі.  По центру композиції розташована світла шестикутна зірка-розета, 

обрамлена темнішим кільцем, від якого радіально відходять стовпці з 

півдугами, які переходять у стилізовані «кучері». Останні декоровані такими 

самими темними цятками і «вічками» посередині. Поміж «кучерями» на шести 

полях – дрібно різьблені чотиригранні фігурки. Краї берегів виробу декоровані 

хвилястою «змійкою», на згинах якої бачимо чотирикутні фігурки, трикутники 

та елементи «вічок». По самому краю таріль обрамляють два об’ємні валики. 
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Художньої виразності виваженої і композиційно довершеної роботи досягнуто 

досконалою гармонією орнаментальних і тональних зіставлень.  

Високою культурою виконання, низкою композиційних знахідок 

вирізняється орнаментальний таріль «Карпати» М. Навроцької (керівник                   

Д. Курик, 1997) (іл. 3.1.19). Робота виконана зі світлого дерева в техніці 

контурної і виїмчастої різьби.  Чітко укладеним ритмічним декором вкрита вся 

площина середини тареля. Орнамент створено з мотивів «кілець», розміщених 

по колу, прикрашених восьмипелюстковими  розетами і дрібним блакитним 

бісером. Поміж кільцями розгортаються мотиви видовжених «листочків» і 

«кучерів». Візуальний центр творить округла розета, обрамлена декількома 

кільцями й дугоподібними елементами, з’єднаними між собою. Делікатну 

різьбу тут також вдало оживляють вкраплення голубого бісеру, що органічно 

об’єднує всю структуру композиції. Центральну орнаментальну площину 

несподівано оточує активне, чітко окреслене заглиблення, яке сприймається 

виразним контуром великої квітки. Краї берегів оздоблені тонкими рельєфними 

валиками і суцільною смугою орнаменту з овалоподібних елементів.  

Структура декору вдало підпорядкована формі твору, вирізняється 

самобутністю, делікатним і злагодженим візерунком. 

До традиційної форми орнаментального тареля звертаються випускники 

вижницької школи і у 2000-х роках. Багатством мотивів, пошуком їхніх нових 

поєднань вирізняється, зокрема, декоративний таріль авторства М. Данко 

(керівник В. Запорожець, 2002) (іл. 3.1.20). На темному тонованому 

(байцьованому) тлі природним кольором дерева вирізняється чіткий та 

конструктивний орнамент. Центральна частина виробу густо вкрита декором, 

але при цьому зберігається певна логіка його розташування: середина 

зосереджує  дрібні елементи, краї – крупніші. Таким чином, складові декору не 

суперечать одна одній, органічно співіснують і підсилюють загальне образно-

асоціативне звучання. Посередині тареля розташована округла розета, 

обрамлена декількома кільцями – з гладкою поверхнею, мотивом «колоска», 

контурною різьбою. Із використанням «зубців», штрихування  виконані кілька 
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рядів восьмикутних зірок із увігнутими сторонами, де автор застосував 

принцип ритмічного укладу простих елементів смугами. Контурні півдуги з 

мотивом «кучерів», посередині яких – ромб із мотивами «гачків», посилюють 

виразність ритмічної композиції. Довкола центральну частину обрамлює 

фігурна смуга орнаменту з мотивом «парканець». Краї тареля делікатно 

прикрашені рядом «обручиків», що не заважає сприйняттю основного 

центрального декору. Добірний візерунок, природний колір дерева, що 

виступає в орнаментальних мотивах на темному тлі, посилюють відчуття 

декоративності виробу, надають йому вишуканості.  

Винятковою культурою орнаментального взору та делікатністю 

виконання привертає увагу таріль авторства І. Калинича (керівник О. Курик, 

2003) (іл. 3.1.21). Твір реалізовано в матеріалі зі застосуванням техніки плоскої 

різьби. Композиція вражає простотою й водночас довершеністю. Площина 

тареля поділена на чотири рівнозначні поля діаметральними смугами, щедро 

всіяними мотивами «пшенички». На них півдугами укладені ряди  ромбів і 

характерного декору з мотивом «парканця». Всередині ромбів – елементи за 

мотивами «ширинки» і «дзвіночків». Домінантне центральне місце в композиції 

займає хрестоподібна конструкція, на кінцях якої розташовано по дві округлі 

площини, що нагадують «баранячі роги», з квітковими розетами всередині. 

Поміж раменами хреста – ромби в оточенні дрібних трикутників. Обрамлює 

композицію глибокий рівчик, створений двома об’ємними валиками. Художня 

виразність виробу проявляється в гармонійному та органічно узгодженому 

поєднанні багатьох мотивів орнаментального декору. 

Заслуговує на увагу ще один орнаментальний таріль, виконаний на 

високому професійному рівні (Р. Мотуз, керівник В. Запорожець, 2005)                      

(іл. 3.1.22). Робота створена із застосуванням дрібних різьблених елементів, 

шляхом поєднанням рослинного і геометричного орнаментів. Композиція 

центральної частини укладена з квіткового мотиву – «чічки» в оточенні 

елементів «квіточки» і стилізованих «кучерів». Береги тареля повторюють 

елементи центральної частини, доповнюючи її комбінаціями з меандроподібних 
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мотивів, що сформовані з «ромба», «трикутника» і «скошених гачків». Усі 

згадані складові орнаменту тактовно і гармонійно вписані в оточення 

рослинного декору. Різьблені орнаментальні мотиви вдало прикрашені 

дрібними вставками з перламутру, блакитного бісеру, а також металевими 

кульками. Краї берегів обрамлені тонкими валиками і стрічковим орнаментом, 

складеним з елементів «півкруглих зубців».     

Орнаментальні тарелі з використанням для декору різноманітних 

прийомів різьблення, без застосування інтарсії чи інкрустації, залишаються 

популярною темою для курсових і дипломних робіт вижницької мистецької 

школи. Вони демонструють високий рівень професійної підготовки 

випускників, володіння традиційними способами обробки матеріалу й 

прагнення вводити новаторські підходи. Серед кращих варто згадати 

орнаментальні тарелі «Великодній» (І. Сабадах, керівник Д. Курик, 1994), 

«Вашківська сюїта» (Д. Копчук, керівник Д. Курик, 2011), «Мелодія літа»                 

(П. Степанов, керівник О. Марковський, 2013), «Мамина пісня» (Ю. Ткач, 

керівник Р. Павук, 2013) та ін. 

Поруч зі звичайною формою орнаментального тареля ще одним 

традиційним виробом є дерев’яні скриньки. Нерідко вони також стають темою 

курсових і дипломних робіт. Так, декоративна скринька-шкатулка                              

С. Харитонова (керівник О. Марковський, 2012) (іл. 3.1.23) привертає увагу 

поєднанням декількох технік декорування дерева. У ній, зокрема, присутнє 

плоске різьблення, інтарсія, інкрустація бісером, а також використання дерева 

різних кольорів і відтінків. У прямокутному полі кришечки центральна частина 

означена округлою розетою з мотивом «млинка», конфігурації у формі зірочки і 

мотивів «віночок» довкола.   З боків – перехресні прямі творять осередкові 

композиції з мотивів «гачків» та «кучерів», доповнені елементами 

«трилисників» і карбованих «сіканців». Бокові площини довкола прямокутника 

повторюють орнаментальні мотиви середньої частини шкатулки, іноді 

видозмінюючи поєднання згаданих елементів та злегка деформуючи їхню 

форму, доповнюючи новими мотивами, зокрема, «вазоночки», «кільцятка», 
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«обручики» тощо. Різьблені орнаментальні мотиви увиразнені завдяки 

поєднанню різного кольору дерева, а також довершені інкрустацією білими й 

голубими кораликами. Використання інкрустації значно оживляє роботу, дає 

змогу акцентувати увагу на основних мотивах декоративної композиції.   

У декоративному альбомі «Гармонія миті» (Д. Перунський, керівник                 

В. Запорожець, 2010) (іл. 3.1.24) також використано різні породи дерева й 

техніки виконання. Автор зосереджує увагу на глибше вибраному тлі основної 

площини, яке вирізняється завдяки техніці «цьокання» і покриттю байцом. 

Такий прийом сприяє контрастнішому звучанню основних орнаментальних 

мотивів. Порівняно з попереднім виробом декор скриньки простіший, хоч і не 

позбавлений оригінальності. Він поєднує в собі округлі розети з мотивами 

«млинка», мотиви, що нагадують «ріжки», «фасульки», а у фігурному квадраті, 

по кутах  вписані елементи, що утворилися на основі двох «кучерів», 

поставлених радіально, із «листєчком» всередині. Краї скриньки оздоблені 

стрічковим мотивом «сполучених дужок», з елементами «трикутника». 

Авторський вибір виражальних засобів також не оминув  інкрустацію білими й 

голубими кораликами, які роблять роботу емоційно веселішою й цікавішою. 

Подібною до шкатулки, але значно новішою в часі, об’ємною формою є 

футляри-обкладинки для альбомів та церковних книг. Успішна спроба 

продовження народних традицій, їх авторської трансформації втілена, зокрема,  

в подарунковому футлярі для сімейного альбому (С. Харитонов, керівник                   

О. Марковський, 2013) (іл. 3.1.25). Конструктивно-пластичне вирішення виробу 

дотримується усталених норм. Він складається з нижньої частини – основи, до 

якої з боків кріпляться ажурні боковинки. По довшій стороні – з одного боку 

дві ніжки, з іншого – завіси, на яких закріплена кришка. Усі видимі поверхні 

виробу щедро декоровані орнаментальним узором. Основна його частина 

зосереджена на верхній площині, що складається з двох рівнів: прямокутника 

посередині, який дещо піднятий і сприяє ефективному сприйняттю об’єму  й 

широких смуг обрамлення довкола нього. Основними елементами орнаменту є 

чотирикутник, довкола якого трикутники, що частково творять зірку, 
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поєднання мотивів «колоска», виконаних темнішим деревом, з елементами 

«кучерів», перехрещені прямі, які трансформуються у мотив «гачки в зубцях». 

Обрамлення довкола прямокутника повторює мотиви середньої частини 

кришки, дещо видозмінює їх, укладаючи в стрічковий орнамент. Стінки з боків 

і спереду прикрашені також різьбою – мотивами «трикутників», із вписаними 

чотирикутниками, перехресними прямими з мотивами «гачків» тощо. Частина 

орнаменту по всіх площинах декорована рядами інкрустації перламутром. 

Загалом футляр для альбому виглядає композиційно завершеним виробом, 

виконаний на високому професійному рівні, де автор намагався поєднати 

надбання народних майстрів зі сучасними творчими пошуками.  

У групі виробів, створених на основі традиційної скриньки, варто 

виділити низку оригінальних авторських підходів. Серед них – прикрашений 

вишуканою різьбою та наближений за формою до традиційної хатньої скрині 

твір І. Кузя (керівник С. Талаєвич, 1985);  декорований активним рельєфом і 

контрастним кольоровим декором виріб Ю. Малиша (керівник                                        

В. Запорожець, 2013); увінчаний незвичними похилими кришками-дахами та 

оздоблений великими орнаментальними вставками, прямокутний об’єм                       

Д. Тимчука (керівник Р. Павук, 2014) та ін.   

Крім традиційних виробів, серед яких чільне місце займають згадані 

тарелі та скриньки, необхідно виділити низку сміливих й цікавих 

експериментів, які здійснюють молоді митці під керівництвом досвідчених 

педагогів. Серед успішних спроб новаторського підходу, формування 

пропозицій для сучасної подарунково-сувенірної продукції, виділяється, 

зокрема, настінний годинник М. Гаврилюка  (керівник С. Вархола, 1981)                    

(іл. 3.1.26). Робота за формою і композиційною структурою нагадує таріль, 

розділена на основну частину і краї-береги. Округла центральна частина  

розчленована  на чітко окреслені об’ємні площини, що відповідають певним 

годинам та позначені відповідними римськими цифрами. Такий вибір цілком 

виправданий, бо спосіб написання таких цифр добре поєднується з 

геометричним орнаментальним декором. Поміж позначками годин – дрібний 
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рельєфний декор із мотивами «зубців». Центральну частину від берегів вдало 

відділяє смуга тригранно-виїмчастої різьби, що створює своєрідну «гру» 

світлотіні та асоціативно відповідає ідеї монотонного плину часу. Краї 

годинника оздоблені активніше: вертикальні стовпці з елементом «колоска» 

чергуються з площинами, де зображено мотив «вазона». Тут пелюстки квітки 

означені темнішим деревом, а серединки – інкрустовані перламутром.  Краї 

берегів годинника фігурні, вирішені на основі ритмічного чергування елементів 

«зубців» і півкруглих форм. Очевидно, що годинники унікального авторського 

виконання, де поєднується практичність з декоративним вирішенням, мають 

свого споживача, можуть стати окрасою інтер’єрів не тільки українців, а й 

експортуватися за кордон. 

Як ще один цікавий експеримент сприймається робота І. Дементієва, 

означена як футляр до годинника (керівник Д. Курик, 1991) (іл. 3.1.27). На 

відміну від попереднього виробу, центральну частину тут займає циферблат під 

склом, фабричного виробництва. Колір циферблата підібраний вдало, 

відповідно до загальної тональності футляра. Орнаментальним декором вкрите 

лише обрамлення довкола годинникового механізму. Художня мова взору на 

футлярі  розкривається в ритмічному чергуванні двох композиційних мотивів. 

Рельєфне заглиблення, вкрите елементами прямої «драбинки», виокремлює  

складові композиції, що чергуються. Одна з них – з мотивом «колоска», інша – 

дещо складніша: нижня частина – мотиви «кучерів», вгорі – шестипелюсткові 

«ружі». Вдалим додатковим акцентом виділяються металеві цвяшки (пістолі), 

що чергуються з орнаментом за мотивами «зубців». Завершують композицію 

об’ємні валики по внутрішньому діаметру футляра. Художнє обрамлення  не 

перевантажене і становить цікаву орнаментальну оздобу годинника.   

Бажання поєднати традиційне різьблення з конкретним функціональним 

призначенням на основі лаконічного та оригінального композиційного 

вирішення бачимо у годиннику, виконаному О. Лапшиним (керівник                         

О. Марковський, 2010) (іл. 3.1.28). Орнаментальний декор на плоскому 

обрамленні довкола циферблата доволі простий, творений з ритмічно 
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повторених і поєднаних між собою подвійних рядів трикутників (мотивів 

«дзвіночків») та півдуг, а також елементів «півкруглих зубців», частково 

прикрашених рядами «очок» із білого перламутру. Додатковим акцентом, 

вкрапленим в орнаментальний декор,  є низка об’ємних конусоподібних 

виступів, ритмічно розташованих по колу. Неглибокі рівчаки, створені двома 

об’ємними валиками, завершують внутрішню частину обрамлення для 

годинника. По його зовнішніх краях – фігурно випиляні ряди зубців, дужок, 

півкіл. Декоративне обрамлення виконано зі світлої породи дерева, що не 

вступає у відвертий візуальний конфлікт із білим циферблатом годинника. 

Однак загальне декоративне оздоблення дещо збіднене за рахунок свідомого 

обмеження палітри виражальних засобів.  

Із-поміж інших, вдалими прикладами декоративного обрамлення для 

годинників є рішення М. Слижука (керівник Р. Павук, 2014) (іл. 3.1.29),                    

О. Марцинішина (керівник О. Марковський,  2015) (іл. 3.1.30). Кожен з авторів 

іде власним шляхом, уміло використовуючи в сучасних виробах традиційні 

прийоми обробки і декорування дерева.    

Незвичним композиційним укладом, особливо м’якою пластичністю  

відзначається орнаментальний взір, яким вкрита вся площина тареля                         

С. Ліварюка «Рондо» (керівник О. Марковський, 2006) (іл. 3.1.31). Автор 

сміливо порушує традиційну симетрично-центричну композицію. Для 

оздоблення виробу він використовує рослинний орнамент, укладений на 

площинах, розділених вигнутими лініями – «S»-подібними та звивистими 

рослинними гілками. Вражає багатоваріантність лінійних сполучень і способів 

їх заповнення пластичними мотивами, подібними на листя папороті,  

«соняшника», «півружі». Рельєфні смуги, що розділяють площини з 

орнаментом, вкриті мотивом «підківок», посилюють враження рухливої 

об’ємної структури. Несподіване поєднання традиційних елементів орнаменту з 

вигнутими, плавними лініями творить вишукану новаторську композиційну 

схему, надає роботі декоративності.           
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Цікавим і оригінальним прикладом різноманіття декоративних виробів з 

дерева є набір для вина (Б. Кришка, керівник Р. Павук, 2013) (іл. 3.1.32). Він 

складається з бочівки та шести чарок, які розміщені на округлій таці. Основна 

посудина закріплена на невисокій підставці, по її плоских, округлих боках 

симетрично розташовані два краники, вгорі кожного – високий корок.  Весь 

набір щедро декорований орнаментальною різьбою. Центральне поле бочечки 

виділене контрастним поєднанням декількох мотивів: у ромбах вписані 

багатопелюсткові розети, по боках – ряди закрутів, що нагадують елементи 

«кучерів», прикрашені стрічковими мотивами «очка». Орнаментальну 

композицію опуклої бочівки по краях обрамляють декілька об’ємних валиків, 

доповнених металевими обручами. Під бочівкою розташована округла таця, 

декор якої виявляє певні аналогії з елементами орнаменту на основному виробі. 

Поміж орнаментальним декором чергується шість округлих виямок для чарок, 

оточених невисокими валиками. Чарки, подібно як і краники та корки,  

делікатно прикрашені лише тоненькими поясками-рівчиками і стрічковим 

мотивом «очка». Загалом набір для вина сприймається композиційно 

завершеним твором, вирізняється пластичністю, м’якою декоративністю і, за 

необхідності, готовий виконувати конкретне функціональне призначення. 

Оригінальну пропозицію становить декоративний набір у формі полички 

з баклагою і двома чарками (Я. Кухтарук, керівник В. Запорожець, 2013)                     

(іл. 3.1.33). Можемо вважати, що цей виріб є своєрідною авторською 

інтерпретацією традиційного компонента інтер’єру гуцульського житла –  

мисника. Згадаймо, що останній з’явився тоді, коли частина посуду почала 

виконувати декоративні функції, а прикрасою переважно були фігурно вирізані 

кронштейни, бокові стінки полиць [136, c. 392]. Об’ємний дерев’яний виріб 

виконаний зі світлої породи. Пластично він  сформований поєднанням округлої 

плоскої пляшки (центральна частина) і двох невеликих фігурно вирізаних 

частин полички з чарками по боках. Орнаментальний декор зосереджений на 

передній стінці баклаги. Посередині – шестипелюсткова розета з мотивом 

«косиці», декорована перламутром. Її обрамляє коло, від якого відходять шість 
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променів з округлими й фігурними завершеннями, що нагадують вітряки або 

мотив «млинка». Вони прикрашені елементами «віночка» з перламутровими 

вставками, рядами кружечків і «очок». Поміж ними – елементи трикутників, 

півдуг, смужок з мотивами «зерняток», елементи декору зі стилізованим 

рослинним орнаментом. Обрані мотиви вирізняються насамперед тим, що автор 

застосовує різні прийоми і матеріали – кручений дріт, втиснутий у вузький 

жолобок, дерево іншого кольору, білий і чорний перламутр. Орнаментальну 

композицію обрамлюють кілька об’ємних гладких рельєфних валиків. У 

верхній частині посудини – високий корок, по боках – площини, що нагадують 

голівки пташок та об’ємні фігурні завершення. На двох частинах полички, в 

пазах якої закріплена пляшка, розміщені дві чарки на невисоких ніжках. Декор 

чарок – мінімальний, два тоненькі пояски і стрічковий мотив «очка» поміж 

ними. Декоративний виріб оригінальний, виконаний професійно, проте дещо 

дискусійним може стати питання його практичного застосування. 

Варто згадати інші вдалі спроби оригінального вирішення посудино- 

подібних дерев’яних форм – подвійне барильце, що немовби виростає з 

кубічної форми, яка завершується округлою пластичною баштою (Л. Мазарчук, 

керівник Д. Курик, 1990) (іл. 3.1.34), високу різьблену флягу на столярній 

основі зі шістьма поличками, де розташовані шість келихів (Р. Маковійчук,  

керівник Р. Павук, 2014) (іл. 3.1.35), прямокутну карафку з келихами на 

подовгуватій підставці, дрібно декоровану вишуканим геометричним узором  за 

допомогою інтарсії (С. Клим, керівник Д. Курик, 2003) (іл. 3.1.36).    

Пошук новітніх засобів та методів вирішення композиції, створення 

нових оригінальних форм завжди є експериментом, іноді вдалим, а часом – не 

дуже. Так, наприклад, своєрідністю образного мислення позначена об’ємно-

просторова композиція на округлій площині, з писанками, які розміщені на 

циліндричних підставках, що розмежовані фігурними стовпцями, а зверху 

прикриті дощечками-дашками (Я. Куцмида, керівник В. Запорожець, 2010)                  

(іл. 3.1.37). Принцип горельєфного зображення разом з об’ємним елементами та 

півкруглою основою сам по собі викликає зацікавлення, однак не знаходить 
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органічного зв’язку з площиною тареля. Дещо чужорідними сприймаються три 

фігурні елементи в нижній частині композиції, котрі немовби продовжують 

підставки під писанки. Останні прикрашені орнаментальним різьбленим 

декором, де використано мотиви «зубців», «кривульок», «очок» з 

перламутровими вставками і, зокрема, «фасольки», укладені ритмічно у 

вертикальному положенні. Окремі елементи декору, що схематично нагадують 

деревця, нанесені по обидва боки тареля, а у верхній частині – мотив «півружі».  

Незважаючи на усі перелічені способи декорування згаданого виробу, у 

ньому, на жаль, не вдається уникнути відчуття еклектичного поєднання 

архітектурного і предметного середовища, а також певної неспіврозмірності. 

Натомість, значно кращого результату вдалося досягти в іншій композиції на 

цю тему авторства Б. Цицак (керівник В. Запорожець, 2014) (іл. 3.1.38). Усі 

виражальні засоби зібрані тут у гармонійну цілість. Ряди писанок помітно 

виділяються охристо-оранжевим забарвленням, однак зорово утримуються 

гостроконечними фігурними краями виробу, виразними хрестоподібними 

формами та великим ажурним колом у верхній частині. Сильне асоціативне 

враження ефективно сприяє появі у глядача позитивних емоцій.  

Творчі підходи експериментального характеру знаходимо в пластичних 

композиціях, які інтерпретують тему традиційного дерев’яного свічника. До 

кращих зразків можемо віднести вироби, які створили В. Попеску (керівник                

Д. Курик, 2005) (іл. 3.1.39), А. Термін (керівник В. Запорожець 2008)                          

(іл. 3.1.40), І. Малофій (керівник В. Запорожець, 2010) (іл. 3.1.41). Кожен із цих 

свічників вирізняється власною пластичною виразністю, здобутою на основі 

досконалих пропорційних зіставлень, умілого володіння столярним ремеслом, 

доцільного та вишуканого застосування засобів декорування. 

Наведені у підрозділі приклади виконання курсових і дипломних робіт 

студентами вижницького мистецького закладу свідчать про програмне 

збереження в установі традиційних прийомів обробки і декорування деревини. 

Водночас очевидними є прагнення долати будь-які застійні явища, 

підтримувати й стимулювати новаторські підходи, творити оригінальні 
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композиційні уклади і форми виробів із дерева. У роки утвердження державної 

незалежності, принципової боротьби зі зовнішньою агресією надбання 

народного мистецтва не лише не втрачає популярності, а й набуває цілком 

нових вимірів актуальності. Стале закорінення в давні традиції визначає 

самобутність сучасного українського мистецтва, викликає неабияке  

зацікавлення та все більший інтерес до нього у світі. 

 

3.2. Трансформації засобів художньої виразності у виробах з металу 

та в біжутерії 

Порівняно з художньою обробкою дерева відділення художньої обробки 

металу було створене у Вижниці значно пізніше – в 1955 році. Від початку його 

заснування було заплановано використання широкого спектра технологічних 

прийомів. Упродовж років навчання учні мали оволодівати теоретичними і 

практичними знаннями в галузі кування, литва, карбування, гравірування, 

філіграні, гальванопластики, розпису емалями тощо. Неодмінною складовою 

мало стати поєднання згаданих технік у різних комбінаціях. Перший випуск 

майстрів художньої обробки металу відбувся в 1960 році [71, с. 392]. 

Відомий дослідник у галузі історії українського мистецтва, а, зокрема, й 

художнього металу, П. Жолтовський зазначав, що «шляхи розвитку сучасного 

художнього металообробництва пролягають через творче засвоєння кращих 

національних традицій, переломлених крізь призму естетичного відчуття, 

побутових і культурних потреб сучасності» [79, c. 6].  Саме цього шляху прагне 

дотримуватися відділ художньої обробки металу. Пошуками нових 

зображальних форм, переосмисленням і трансформацією мистецьких засобів 

виразу насичені різноманітні вироби з металу, виготовлені студентами й 

випускниками навчального закладу.  

Зусиллями місцевих майстрів можна було обійтися, налагоджуючи 

роботу в ділянках ковальства ремесла і мосяжництва. Ковальське ремесло 

здавна було необхідним компонентом повсякденного побуту. За його 

допомогою виготовляли ужиткові предмети, які, зважаючи на творчу натуру 
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місцевих майстрів, нерідко несли елементи характерного для цієї техніки 

декору. Майстри-ковалі славилися виготовленням й суто декоративних виробів 

[226]. 

Студенти і випускники вижницького навчального закладу часто обирають 

для виконання своїх курсових і дипломних творів техніку кування. Їхній 

доробок можна побачити у навчальних корпусах та на території навчального 

закладу (декоративні скульптури, світильники, брами, лавки, конструкції для 

дашків над входами тощо). У кращих зі згаданих виробів проявляється висока 

професійна майстерність і мистецький талант молоді. До таких належить, 

зокрема, вивіска «Музей Вижницького коледжу прикладного мистецтва                      

ім. В. Ю. Шкрібляка» (Є. Кузь, керівник А. Муржак, 2013) (іл. 3.2.1). 

Композиція ажурної прямокутної конструкції вирішена на основі виразного 

акцентованого перетину вертикальних і горизонтальних ліній з використанням 

характерних для карпатського краю орнаментальних хресто- і ромбоподібних 

елементів. Шрифтові написи у верхній та нижній частинах вивіски 

підпорядковані великим, розташованим у вертикальному стовпчику буквам – 

«Музей». Виріб створений з урахуванням конкретної архітектурної ситуації, 

добре сприймається на просвіт під час руху пішоходів уздовж тротуару.      

Заслуговує на увагу інша масивна архітектонічна конструкція, 

спроектована з використанням елементів народної архітектури – своєрідна 

рекламна вивіска коледжу, на якій розміщено інформацію про спеціалізації для 

абітурієнтів (Н. Годомич, К. Кулик, М. Конечний, Т. Каліновський, керівник               

А. Муржак, 2015) (іл. 3.2.2). Кована конструкція – проста, продумана за 

пластикою та ритмічним укладом. Прямокутні основи трьох міцних опор 

переходять у композицію з квадратних прутів, на яких розташовані дві основні 

горизонталі – ряди планшетів із текстовою інформацією та кованих рельєфів, 

що символізують різні відділи навчального закладу. Лаконічну конструкцію 

вдало оживляють рельєфні та ажурні орнаментальні фрагменти, виділені 

тонуванням. Метал у споруді доповнюється подовгуватим дерев’яним дашком, 

який успішно виконує декоративну та утилітарну функції. 
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Студенти й випускники коледжу нерідко звертаються до творчої 

інтерпретації традиційних виробів, серед яких популярними є окуття для 

скринь та свічники. Вдалим зразком металевого окуття є дипломна робота                 

Д. Клима (керівник Я. Гулій, 2011) (іл. 3.2.3). Автор сміливо застосовує 

масивні, фігурно модельовані накладки з металу. Їхні кріплення не 

приховуються, а композиційно вводяться в загальну структуру декору. За 

їхньою допомогою акцентовані місця розташування ручок на бокових 

площинах і замка – на фронтальній. Плавні обриси вирізаних із металу 

накладок гармонійно поєднані з текстурою дерева. Зберігаючи традиційні 

виражальні засоби, дипломник намагається знаходити власні шляхи їхнього 

творчого використання. 

Серед кращих кованих свічників можемо відзначити твори А. Калічина 

(керівник І. Попюк, 2014 ) (іл. 3.2.4), С. Клима (керівник І. Труфен, 2013)                   

(іл. 3.2.5), Ю. Манілова (керівник І. Труфен, 2012) (іл. 3.2.6), А. Чвира (керівник 

І. Труфен, 2016) (іл. 3.2.7). Декоративний свічник А. Калічина нагадує 

стилізовану людську фігуру. Композиція змонтована із центрального кованого 

стрижня і плоских вигнутих півдугами прутів, які оздоблені карбованим 

стрічковим орнаментом у вигляді меандроподібного мотиву – «безконечника з 

гачками». Три чашечки для свічок розміщені на середньому стержні і верхніх 

відгалуженнях. У верхній частині півдуги з’єднані поперечними тонкими 

прутами-«зубцями» квадратного січення, а також закрученими досередини, що 

нагадують традиційні орнаментальні мотиви – «кучері». Від центрального 

стрижня, по боках донизу відходять два пластичні прути, ажурно закручені. 

Вони нагадують елементи трипільського орнаменту й надають твору  динаміки. 

Широкі, вкриті січеним меандром дві з’єднані між собою півдуги утворюють 

ніжки-основу свічника. Автору вдалося досягти пластичної виразності й 

цілісності композиції. 

Схожим за принципами формотворення є свічник С. Клима, проте тут 

застосовано більше традиційних засобів народного мистецтва обробки металу. 

Робота виконана за допомогою кування, розклепування, гнуття, з’єднання її 
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складових заклепками і хомутами.  Декоративна композиція складається з двох 

немовби дзеркально відображених дугоподібних частин. Верхні розгалуження 

виконані у вигляді силуетних зображень пташок, з крильцями і профільними 

голівками, нижня частина – значно масивніша, вирішена у формі двох 

перехрещених підковоподібних форм. Уверху до чашоподібної основи в 

тонкому обрамленні, яке вгорі завершується двома закрутами, що тримають 

чашу для свічки, закріплено пластичну композицію у вигляді писанки з 

хрестоподібним орнаментальним наповненням. Чаші для свічок розміщені, 

окрім центрального стрижня, і на голівках пташок. Загальні обриси свічника 

можуть асоціюватися з людиною, з головою-писанкою, широко розставленими 

ногами та піднятими руками, що значно збагачує образне звучання твору. 

Попри всі очевидні позитивні якості, композиція, однак, дещо перевантажена, 

їй бракує сталевої цілісності.  

Якщо в попередньому свічнику основна маса композиційно 

зосереджувалася донизу, то у виробі  Ю. Манілова вона, навпаки, 

концентрується у верхній частині. Основне смислове місце в цьому виробі 

також займає мотив писанки. Вона розташована посередині великого ромба, 

піднятого на високій ніжці. Три кути геометричної фігури несуть ажурні 

орнаментальні завершення та маленькі чашечки для свічок. Нижній кут 

опирається на ніжку виробу, потрактовану у вигляді видовженого 

паралелепіпеда з рельєфними накладками. Донизу він завершується широкою 

розгалуженою підставкою – чотири квадратні прути тонко модельовані та м’яко 

закручені доверху. Композиція пронизана відчуттям легкості, добре 

сприймається на просвіт, однак, лише в певному фронтальному положенні. 

Подібні до попередніх зразків композиційні ходи зустрічаємо у свічнику 

А. Чвира. Замість писанки тут центральне місце займає великий хрест у колі з 

ажурними прорізами. Коло переходить через кріплення з п’яти кулястих 

елементів у тонкий дугоподібний прут, де на пластичних завитках розташовані 

три чашечки для свічок. У дзеркальному відображенні донизу бачимо ще одну 

дугоподібну форму, вирізану зі широкої кованої смуги металу. Згаданий 
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центральний пластичний мотив органічно переходить у високу ніжку, де також 

застосовано зіставлення широкої орнаментованої смуги й квадратних кручених 

металевих прутів. За тим самим принципом виготовлені чотири широкі 

розгалуження, які слугують міцною опорою для просторової конструкції. 

 До освітлювальних приладів можемо віднести й гасову лампу, створену 

І. Любківським (керівник Я. Гулій, 2014) (іл. 3.2.8). Її стилістика навмисно та 

продумано спрямовує наші асоціації до народного примітиву. Здається, що в 

конструкції та пластичному вирішенні немає нічого зайвого. Цілком відсутнє 

орнаментальне оздоблення. Основну роль відіграють вишукані пропорції і 

пластичні рухи металевих джгутів та їхніх кріплень. Легкі лінії контурного 

рисунка плавно протікають, захоплюючи погляд. Композиційно виділяються 

дві бокові вертикалі, що плавно переходять у чотири м’яко заокруглені ніжки. 

Стабілізує ажурну конструкцію масивна основа скляної колби. Вдалим 

доповненням є горизонтальна дерев’яна ручка у верхній частині виробу. 

Дипломна робота є вартим наслідування зразком досягнення позитивного 

результату за рахунок виваженого відбору та доцільного обмеження 

виражальних засобів. 

Поруч зі згаданими у попередньому підрозділі дерев’яними оправами для 

настінних годинників трапляються цікаві приклади виконання кованих оправ з 

металу. Яскравим прикладом може слугувати дипломна робота О. Скрипника 

(керівник Д. Козубовський, 2013) (іл. 3.2.9). У ній зустрічаємо низку 

аналогічних до згаданих свічників конструктивних елементів. Так, наприклад, 

металеве обрамлення округлого циферблата годинника переходить до ще 

одного кола через характерні кульки-з’єднання. Далі у просторі розгортається 

велика, виготовлена з гнутого металевого прута, хрестоподібна форма. Її краї 

вінчають парні завитки, змонтовані за допомогою традиційного ковальського 

кріплення – хомутів. Донизу цей мотив отримує додаткове розгалуження у 

формі гілки з трьома кульками-плодами. Рослинний характер декору домінує: 

металеві прути немовби проростають численними тонко пластично 
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модельованими листочками. У загальну структуру ажурної композиції 

майстерно вплетені чотири цифри.    

Окремі автори прагнуть виконувати в техніці кування тематичні 

композиції. Слід зазначити, що далеко не завжди їм вдається успішно 

впоратися зі складними завданнями. Вдалим втіленням задуму можна вважати 

композицію «Акваріум», створену М. Джуряком (керівник Я. Гулій, 2013) (іл. 

3.2.10). Пластичне моделювання металу тут максимально підпорядковане 

розкриттю теми. Хвилястий рух горизонтальних металевих пластин на фігурно 

модельованій дерев’яній підставці відтворює ілюзію водного середовища. 

Згадані пластини плавно переходять у групу вертикальних гвинтоподібно 

скручених «рослин», що немовби легко рухаються у воді. Серед них 

проглядаються силуети риб. Посилює загальне враження застосування у 

верхній частині пластики трьох горизонталей, що ніби позначають поверхню 

води, де піднімаються кінчики водоростей. Автору вдалося простими й 

доцільними засобами, уникаючи зайвих реалістичних підходів, відтворити в 

несподіваній для цього сюжету техніці яскравий образ. 

 Новаторський підхід до вирішення твору, виконаного в техніці 

ковальства, застосовує В. Касянюк у композиції «Рідна мати моя» (керівник                

І. Попюк, 2011) (іл. 3.2.11). Ажурний плоский прямокутник вирішений на 

основі симетрії та містить декілька складових. Виразно виділені його верхня та 

нижня частини. Перша – своєрідний, декоративно переосмислений пейзаж, де 

бачимо хатинку з тином на горбочку, хмарки та сонце. Промені сонця автор 

пропонує у символічному вигляді радіально розташованих рушників. Їхня 

поверхня вкрита рельєфом, що імітує вишивку.  

Якщо у верхній частині композиції домінує горизонтальний рух 

пластичних форм, то у нижній – переважають три вертикальні рівновеликі 

складові. По боках розміщено два великих рушники, немовби в процесі роботи, 

на рамах. Посередині – фігура жінки-матері в задумі зі знесилено опущеними 

руками. Образної виразності творові додає несподіване сюрреалістичне 

впровадження в композицію величезної голки з ниткою, за жіночою фігурою. 
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Дипломна робота вирізняється оригінальністю й новаторством. За певної 

розповідності сюжету викликає, однак, сумніви цілковита відсутність будь-яких 

натяків на обличчя жінки. 

Вічна тема юності та кохання стає основою іншого твору (О. Гижа, 

керівник І. Попюк, 2014) (іл. 3.2.12). Сюжет розгортається в колі, яке візуально 

утримується широким обрамленням. На ньому розташовано багатий рослинний 

декор, складений швидше не за принципами ритмічного укладу традиційного 

орнаменту, а на підставі реалістичних зображень. Саме цей декор домінує в 

образній характеристиці твору, визначає специфіку його емоційного 

сприйняття. Дещо слабше опрацьовані елементи пейзажу – місяць, хмаринка, 

обриси гір. Практично цілком позбавлені деталей подані у профіль фігури 

основних героїв. Умовність їхньої подачі, надмірне узагальнення не 

відповідають загальній логіці вирішення композиції. 

Не зовсім вдалою порівняно зі згаданими творами є композиція                     

Д. Дідика (керівник І. Труфен, 2012) (іл. 3.2.13). Прямокутний вертикальний 

формат має на загал цікаво знайдене обрамлення у вигляді двох струнких 

смерек по боках, дугоподібного «місточка» над «водою» внизу, а також 

пластичної смуги, що може нагадувати хмари, вгорі. Дещо надуманим 

виглядає, проте, заповнення внутрішньої площини прямокутника. Не надто 

вдало закомпонована звивиста смуга, яка мала б нагадувати гірську річку, а 

також три гостроконечні елементи, що символізують, за задумом автора, гори. 

Силуети великих жіночої і чоловічої фігур у традиційному для жителів гір 

святковому народному вбранні не знайдені досконало за пропорціями. Так само 

штучними виглядають їхні рухи. Не зовсім вдале пластичне заповнення 

ажурного прямокутника спричинило використання вохристого тла-підкладки, 

яка сприймається чужорідним елементом. 

До трагічних тем голодомору, чорнобильської катастрофи, історичних 

втрат українського народу звертає нас асоціативно оригінальна об’ємно-

просторова пластика (І. Рошка, керівник І. Труфен, 2010), (іл. 3.2.14). 

Композиція вражає моторошною простотою та силою емоційного впливу. Із 
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горизонтальної плями-підставки, що повторює контурні обриси карти України, 

піднімається величезна скорботна фігура. Капюшон чи хустка, довге вбрання 

повністю приховують людське тіло. Видимими залишаються лише худі, зігнуті 

у ліктях руки, що закривають пустоту «обличчя». Біля підніжжя постаті – хрест 

і свічки, як символ пам’яті. Підкреслена сюрреалістичність ситуації спонукає 

глядача задуматися, співпереживати. Фактично ця пластична пропозиція  

виходить далеко за межі декоративно-ужиткового мистецтва – у сферу 

скульптури – та може витримувати значне масштабне збільшення в 

архітектурному середовищі.  

Майстерністю виконання та подібними до попереднього витвору 

трагічними настроями вирізняється робота О. Тащук (керівник Я. Гулій, 2011) 

(іл. 3.2.15). Широко розповсюджена тема розп’яття на звичайному дерев’яному 

хресті розкрита оригінально, з урахуванням сучасних мистецьких тенденцій. 

Тілесна аскетичність худорлявої постаті спрямована на підкреслення сили духу. 

Незважаючи на відсутність реалістичних анатомічних деталей, оголене тіло 

ретельно опрацьоване, певні його деформації та узагальнення логічно 

виправдані. Композицію органічно доповнюють складки, пов’язки, вінок та 

окремо розташований напис у верхній частині хреста. Трагічність події 

посилюють великі округлі голівки цвяхів. Вражаючою є насамперед 

майстерність виконання композиції, яка, як і в попередньому випадку, 

сприймається як скульптурний твір.        

Мосяжництво – термін, який позначає лиття виробів із кольорових 

металів та застосування різноманітних технік їхньої обробки. Широко 

використовувався цей термін у Східних Карпатах, в гуцульському краї. 

Найчастіше тут вживали сплав міді, олова і сурми. Народні майстри «відливали 

та оздоблювали карбуванням, гравіруванням та металевою інкрустацією різні 

предмети господарського вжитку (ножі, кресала, лускоріхи), жіночі прикраси, 

убрання, гуцульські топірці тощо» [66, c. 5]. Очевидно, що до багатих традицій 

обробки кольорових металів звертаються студенти під час виконання 

оригінальних композиційних задумів для курсових і дипломних робіт. Доволі 
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популярною формою виробів є мініатюрні ікони. Характерним прикладом може 

слугувати  «Ікона-складень» (В. Капуш, керівник П. Прокопчик, 1995)                       

(іл. 3.2.16). Три частини композиції сполучені між собою на завісах так, що дві 

бокові накривають більшу центральну. Поліхромний розпис обрамлений 

багатим орнаментальним рельєфом динамічного барокового характеру. Увагу 

на зображенні сидячої постаті Христа у півкруглій арці концентрує виразна 

квадратна форма, підкреслена орнаментальною смугою. Вона ж виділена 

пишним фігурним завершенням, яке надає виробу рис урочистості. Варто 

зауважити, що згаданий елемент проглядається навіть у закритому вигляді 

«складня», що  відразу ж творить певний емоційний настрій у глядача. 

Відповідно до загального композиційного укладу фігури бокових частин 

спрямовані до середини. Червоні, золотисті та сіро-зелені барви розпису 

гармонійно поєднуються із загальною тональністю та легким блиском металу. 

Зіставлення двох різних металів використано в дипломній роботі «Оправа 

для ікони» (Ю. Славійчук, керівник І. Задорожний, 1998) (іл. 3.2.17). 

Конструктивна основа твору позначена двома прямокутними дерев’яними 

рамами різного розміру, немовби накладеними одна на одну. По кутах між 

рамами на темно-сірому тлі розташовано ажурні орнаментально-рослинні 

вставки з сріблястого металу. Оправа ж самої ікони по центру виконана в 

техніці карбування з металу теплого золотистого забарвлення. Його пластичне 

моделювання окреслює складки одягу, німби над головами Богородиці і малого 

Ісуса. В отворах оправи проглядається розпис – лики і руки. Певний елемент 

новаторства знаходимо у намальованій маленькій руці дитини, що ніжно 

обнімає шию матері.     

Високий рівень майстерності спостерігаємо в іконах, виконаних у пізніші 

роки. Звернемося до двох характерних зразків виконаних у сріблі. Так, 

композиційно вдалою можемо вважати «Вижницьку Божу Матір» авторства                    

О. Татарина (керівник І. Задорожний, 2009) (іл. 3.2.18).  Канонічне зображення 

Богородиці з Ісусом розташоване у півкруглому (у верхній частині) та 

прямокутному (внизу) широкому обрамленні. Динамічно прорисовані, пружні 
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рослинні форми чергуються в ньому з геометричними раменами хреста. 

Орнаментальна смуга окантована по боках вузенькими валиками з густо 

нанесеними опуклими кружальцями. Особливої елегантності виробу додає 

ажурна підставка з двох рослинних завитків, симетрично спрямованих до 

центру. Попри всі позитивні риси виробу, його декоративне оздоблення 

надмірно активне та дещо відволікає увагу від основних фігур. 

Подібна за композиційним укладом ікона «Святий Миколай»                       

(С. Бойчук, керівник С. Карчевський, 2011) (іл. 3.2.19). Орнаментальне 

рослинне оздоблення тут, однак, помітно спокійніше, гармонійніше. Замість 

прямокутних завершень хреста використані півкруглі елементи, винесені за 

межі загального обрису виробу. Вони оздоблені виразними округлими 

рельєфними вставками з легкого та прозорого рожево-фіолетового каменю. 

Основні вкраплення кольору вдало візуально підтримані по краях півкола 

дрібненькими камінчиками в тонких пластичних розтяжках – від більшого до 

меншого. Загалом півкола в обрамленні ікони, так само як і в підставках, 

органічно продовжують обриси головного убору популярного в народі                     

Св. Миколая. 

Іншими популярними та безпосередньо причетними до сакральної 

тематики виробами є хрести, найчастіше нагрудні і напрестольні. Для їхнього 

декорування випускники вижницького навчального закладу використовують 

найрізноманітніші технологічні прийоми. Так, у кращих традиціях 

мосяжництва виконав свою дипломну роботу Т. Майгур (керівник І. Поп`юк, 

1992) (іл. 3.2.20). Вражає насамперед вишуканість, довершеність і легка 

динаміка силуетних ліній. Обриси хреста м’яко заокруглені, форми немовби 

перетікають одна в одну. Органічним доповненням йому слугують два 

елементи. Один із них, прикріплений у верхній частині на маленькій завісі, 

нагадує купол церкви з невеликим хрестиком чи головний убір сановного 

священнослужителя. Інший, внизу, вирішений у вигляді елегантної 

краплеподібної підвіски. Природний золотистий колір металу окантовує всі 

складові композиції та логічно поєднується з рельєфним розп’яттям у центрі. 
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Тло між окантовкою та розп’яттям густо заповнене вишуканим сріблястим 

ажурним орнаментом, виконаним у техніці філіграні. Завершують кольорову 

гаму дрібненькі вставки з червоного каміння та великі, опуклі – з темно-

зеленого. На загал виріб вирізняється надзвичайною гармонійністю та втілює 

риси високої духовності. 

Цілком інше пластичне вирішення нагрудного хреста застосовує В. Дицьо 

(керівник П. Прокопчик, 1995) (іл. 3.2.21). Тут виразно домінує лаконічна 

прямокутна, гранчасто-геометрична форма. Виріб немовби складений з 

чотирьох сегментів, що сходяться гострими краями в одній точці. 

Композиційний центр зорово підтримують невеликі промені між раменами 

хреста. Його металева основа модельована зі заздалегідь передбаченими 

місцями для подовгастих гранчастих вставок із прозорого медово-жовтого 

каменю. Із геометричною грою світлотіні добре контрастує пластичний 

ажурний ланцюг. Не цілком вдалим та органічним за пластикою  сприймається 

лише основне кріплення хреста – трикутне вушко-завіса.    

Із прагненням зберегти кращі традиції народного мистецтва створює 

дипломну роботу І. Іванчук (керівник І. Задорожний, 2002) (іл. 3.2.22).  Певна 

асиметрія не сприймається в ній недоліком, а, швидше, викликає своєрідні 

асоціації з давнім виробом, позначеним впливом часу. Автор свідомо обмежує 

виражальні засоби та уникає надмірної декоративності. Водночас пластичне 

вирішення нагрудного хреста достатньо багате й різноманітне. Тонка 

прямокутна окантовка утримує рослинні елементи класичного орнаменту, 

котрий оточує розп’яття. Виразними акцентами звучать вставки зі світлого 

прозорого каменю по чотирьох краях хреста та в декоративній, оздобленій тим 

самим орнаментом завісі, що слугує конструктивним перехідним елементом до 

ланцюга. Вишукану композицію у верхній частині завершує маленький 

ажурний хрестик. 

До традицій класичного європейського мистецтва звертається                        

Г. Труфен (керівник С. Карчевський, 2013) (іл. 3.2.23). Її «Архієрейський хрест» 

щедро оздоблений різноманітними орнаментальними елементами, властивими 
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бароковій архітектурі. Їхня легка лінійно-пластична ажурність вдало 

контрастує і суцільною площиною вирізаного зі світлого матового каменя 

хреста та горельєфним металевим розп’яттям. Дорогоцінність срібного 

обрамлення підкреслюють симетрично розташовані вставки зі світло-голубих 

та жовтих каменів. Органічною складовою композиції сприймається 

конструктивний елемент із завісою, до якого має кріпитися ланцюг. 

 Порівняно з попередніми виробами значно більший за розміром 

напрестольний хрест (І. Данилюк, керівник Т. Майгур,  2000) (іл. 3.2.24). У 

процесі його виготовлення автор використовує три різновиди металу. 

Найтемніший, охристо-коричневого забарвлення, творить хрестовинну основу 

виробу. Верхнє і бокові рамена хреста – симетрично розширені, зі зрізано-

трапецієподібним завершенням, а нижнє – закінчується ромбоподібним 

елементом. Із світлішої латуні виконані округлі клейма з рельєфними 

зображеннями та центральне розп’яття. У верхньому клеймі бачимо птаха як 

символ Святого Духа в нижньому – череп і кістки, що символізують смерть, 

шлях до небуття, обабіч – лики святих. Зі світлого сріблястого металу вирізані 

орнаментальні ажурні обрамлення довкола круглих елементів, аналогічні 

вверху і по боках. У нижній частині вони отримують іншу конфігурацію. 

Особливою композиційною майстерністю вирізняється накладка при основі 

хреста, що ніби символізує незнищенність життя, безконечну силу природи.  

Серед виробів сакрального призначення виділимо «Оправу для Біблії»         

(В. Панько, керівник П. Прокопчик, 1996) (іл. 3.2.25), в якій добре поєдналися 

конструктивні й декоративні якості металу. Автору вдалося уникнути 

надмірного перевантаження виробу пластичними елементами. Сріблясто-

матовий метал гармонійно доповнюється в оправі коричневою шкірою і 

творить основу для тонкого чорного хреста, що вказує на характер виробу.   

Три фігурні накладки на торці книги міцно утримують її. Тонкі завіси сховані в 

гранчастій окантовці основної прямокутної площини. Ажурний рослинний 

орнамент зосереджений в кутах прямокутника і немовби акцентує увагу на 

центральній орнаментальній підкладці до великого хреста. Кріплення 
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останнього майстерно укомпоновані у згадану металеву підкладку та слугують 

частиною декору. Мінімальними засобами дипломник зумів досягти 

оптимального результату. Сповнене духовності образне вирішення не відкидає 

конкретного функціонального призначення виробу.    

Для церковного обряду призначена «Вінчальна корона», виконана               

О. Куконіним (керівник І. Поп`юк, 2000) (іл. 3.2.26).  Щедро оздоблена, вона 

цілком відповідає урочистості моменту, коли має безпосередньо 

використовуватися. Вражає багатство задіяних виражальних засобів, 

матеріалів, пластичних елементів. В архітектонічній формі, увінчаній 

хрестиком, дипломник намагається поєднати декілька різнозабарвлених 

металів, розписні вставки, вставки з дорогоцінного каміння, багату текстуру 

блискучої тканини. Застосовуються техніки ажурного прорізання металу, 

гнуття, філіграні. Однак за всього багатства засобів художньої виразності не 

вдалося досягти їхньої гармонійної цілості. Кожен елемент наче існує сам по 

собі, не підкоряючись загальній тектоніці співіснування, намагається 

виділитися пластикою, кольором, текстурою. Так втрачається логічна основа 

послідовного формування конкретного виробу.    

Крім ікон та хрестів, студенти й випускники виконують інші площинно-

рельєфні вироби – плакетки, значки, медалі тощо. Їхня стилістика з часом 

змінюється. Так, наприклад,  плакетка,  присвячена 80-річчю ВКПМ                             

ім. В.Ю. Шкрібляка (А. Дяченко, керівник З. Шишкіна, 1985) (іл. 3.2.27), 

позначена певними стереотипними рішеннями радянських часів. Прямокутна 

форма із заокругленими кутами обрамлена двома рельєфними валиками. Добре 

сприймається майстерно виконаний рельєфний орнаментальний декор, який, 

проте, на загал не характерний для карпатського регіону. Він дещо 

перевантажений, а тому вступає у відвертий дисонанс зі шрифтовим написом та  

зображенням будівлі навчального закладу. Останнє, до того ж, надто мале  та 

штучно поєднане з класичним картушем, що містить масивний напис 

російською мовою – «80 лет».  Коричнево-охристий рисунок  підкреслює  сіре 

забарвлення заглибленого тла.  
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Дипломник М. Павлович виконав у 2014 році серію значків, присвячених 

200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка (керівник С. Карчевський, 2014) 

(іл. 3.2.28). Автор розробляє три типи композиційного вирішення, 

представляючи поета в молодому віці, старшому, з довгими вусами, та цілком 

зрілому, коли він повернувся зі заслання, у високій каракулевій шапці. У 

першому випадку вдалою є загальна конфігурація виробу, однак зіставлення 

голови героя з горизонтальною площиною книги видається надто штучним, 

навмисне надуманим. Значно кращим є другий значок у вигляді скульптурного 

погруддя з написом. Однак найцікавішим видається третій варіант, де дуже 

вдало використане зіставлення гладких площин з офактуреними, виразно 

опрацьована міміка обличчя, грамотно закомпоновано напис «200 років». 

Високим рівнем професійного виконання вирізняється ще одна дипломна 

робота – «Медаль до 160-ої річниці В. Ю. Шкрібляка» (В. Дебрин, керівник                  

І. Задорожний, 2016) (іл. 3.2.29). У ній вражає насамперед несподіване, однак 

композиційно продумане та доцільне поєднання металу з деревом. 

Застосування дерева як підкладу-тла відповідає обраній темі, творчим 

зацікавленням відомого в карпатському краї майстра-різьбяра. На його теплому 

матовому тлі ефектно виділяються основні сріблясті металеві елементи, 

об’єднані двома масивними колами. Між ними у вивіреному ритмічному укладі 

розміщено напис, розділений на частини двома орнаментальними вставками. 

Увага автора зосереджена на тонко модельованому центральному зображенні 

митця.  Майстерно відтворені риси обличчя, деталі одягу та головного убору. 

Особливої виразності медалі додає використання на дерев’яному тлі, позаду 

фігури, характерного різьбленого орнаменту. Він сприймається як фрагмент 

декоративної тарілки, яка була одним з улюблених виробів В. Ю. Шкрібляка.  

Обрана тема «Медаль та орден «Захисник Вітчизни» стала почесною для 

виконання дипломницею Ю. Симчич (керівник І. Задорожний, 2016)                 

(іл. 3.2.30). У праці відчуваються належний фаховий підхід, грамотне 

застосування, незважаючи на регламентовані вимоги, усіх обраних 

виражальних засобів. Автору вдалося оптимально поєднати пластичне 
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моделювання форм із впровадженням кольору – відкритих червоної, синьої та 

жовтої барв з вкрапленнями чорного й золотистого, а також вставок із дрібних 

камінчиків зеленого забарвлення. У композиційному укладі по колу 

симетрично зрівноважені різноманітні атрибути – герби, прапори, шаблі, 

хрести, лаврові вінки, шрифтові написи. При цьому медаль та орден зберігають 

виразну загальну конфігурацію, що важливо для їхнього безпосереднього 

використання – на тлі тканини військового вбрання. 

У традиційній художній обробці металу, очевидно, не можна оминути 

ділянку декорування холодної зброї. Серед її різновидів давніми та 

найвідомішими були сокири-бартки. Жителі гір вживали також різноманітні за 

призначенням ножі, серед яких особливе місце займали мисливські. Поряд з 

ужитковими якостями місцеві майстри не могли оминути нагоди художньо 

оздобити подібні вироби. Цілком природно, що до теми декорування холодної 

зброї неодноразово звертаються студенти Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка.  

Одним із кращих і характерних прикладів може слугувати «Мисливський 

ніж», виконаний Ю. Максимюком (керівник І. Задорожний, 2016) (іл. 3.2.31).  

Виріб вирізняється вишуканими пропорціями та конфігураціями, що 

визначають зручність користування. Візуальні динаміки леза і руків’я – 

зрівноважені та протилежно спрямовані. Для образного вирішення композиції 

вдалим є лаконічне контрастне зіставлення чорних матових поверхонь руків’я 

та піхов зі сріблясто-блискучими накладками і лезом. Розташування в 

композиції металевих деталей і рослинно-зооморфного декору на них видається 

продуманим та оптимально зрівноваженим. Неабияких художніх якостей та 

особливої елегантності виробу надає витончений гравірований рисунок. 

Ще одну форму  ножа, як тему дипломної роботи, запропонував                       

В. Оринчук (керівник С. Карчевський, 2014) (іл. 3.2.32). Виріб призначений, 

швидше, для виконання декоративно-канцелярських функцій, на що вказує 

відсутність піхов і застосування для експонування спеціальної дерев’яної 

підставки. У композиційному вирішенні автор поєднує декілька матеріалів – 
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сталеве лезо та дерев’яну ручку, металеву прокладку між ними з товстої, 

еліпсоподібної пластини кольорового металу, а також сріблясті ажурні 

орнаментальні накладки на ручці. Усі перелічені складові, однак, не знайшли 

кінцевого гармонійного поєднання між собою. Орнаменти на лезі та ручці, 

виконані з використанням різних технологічних прийомів, не цілком 

співрозмірні між собою. Намагання багато декорувати ніж вступає в дисонанс з 

повною відсутністю декору на підставці. 

 Оригінальне композиційне вирішення пропонує І. Урсулян у 

дипломному проекті «Кортик» (керівник  І. Кольцова,  2016) (іл. 3.2.33).  

Дерев’яна підставка в цьому разі цілком відповідає обраній тематиці. Вона 

вирішена у вигляді півкола, що нагадує частину керма морського судна. Вдало 

знайдене місце для роздільного зберігання самого ножа-кортика і піхов до 

нього. Візуально вони немовби продовжують радіальний рух конструктивних 

елементів підставки-керма. Як відомо, кортик є особливим різновидом холодної 

зброї, який вказує на належність військового до офіцерського морського 

складу. Його форма є завжди витонченою, підкреслено граціозною і 

динамічною. Усі перелічені характерні ознаки виробу  автору вдалося успішно 

передати у своїй роботі. Він не захоплюється надмірним застосуванням декору, 

а зосереджує увагу на силуетній виразності та пластиці основних складових 

композиції, їхніх вишуканих пропорційних зіставленнях. Конструктивне та 

орнаментально-декоративне значення окремих металевих накладок перебуває у 

повній гармонії з функціональним призначенням. Єдиним недоліком 

оригінальної об’ємно-просторової композиції можна вважати надмірну 

масивність нижньої горизонтальної частини підставки. 

Нерідко темами студентських курсових і дипломних робіт стає пластика 

малих форм ужиткового чи подарунково-сувенірного характеру.  До  кращих 

зразків подібних виробів можемо віднести косметичне дзеркальце «Дерево 

життя» (Н. Перепічка, керівник І. Кольцова, 2016) (іл. 3.2.34).  Уже сама назва 

твору визначає обране автором пластичне вирішення. На високій ніжці, нижня 

частина якої нагадує коріння, ніби розростається широке «гілля», до кінців 
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якого кріпиться округле дзеркальце. Його титульна частина щедро вкрита 

рельєфним рослинним декором. Динамічний малюнок та сріблястий блиск 

металу вдало виділяються на темно-коричневому тлі. Композиційно він 

підтримується металевими накладками у верхній та нижній частинах 

дерев’яного  «стовбура». Унікальність і дорогоцінність твору підкреслює 

застосування численних вставок-камінців червоного, жовтого та синього 

забарвлення. Як бачимо, конкретна функція у виробі органічно поєднується з 

його багатим оздобленням.  

Інший приклад – оригінальна декоративна пластика «Пасхальна писанка» 

(Г. Пилипко, керівник І. Задорожний, 2016) (іл. 3.2.35).  Силуетні лінії виробу 

визначає зіставлення двох опуклих півкуль в підставці та вертикально 

поставленого на ній основного яйцеподібного об’єму. Елегантності невеликому 

сувеніру, виготовленому зі срібла, надає доцільне використання ажуру – 

численні отвори проглядаються крізь густе плетиво орнаменту, в якому 

використані окремі традиційні мотиви писанкового розпису. Центральне місце 

в композиції займають дві великі багатокутні зірки, нанесені на різних боках 

«писанки». Їхні кінці-промені оздоблені вставками з дрібненьких червоних 

камінчиків, а середини – великими гранчастими округлими каменями такого 

самого кольору. Урочисто-святковому звучанню пластики сприяють розсипані 

по колу вкраплення жовтих камінців. До новаторських рис цього виробу 

можемо віднести те, що поверхня «яйця» не трактується, як зазвичай, 

суцільною, гладкою, а вкрита в певному ритмічному укладі рельєфними 

виступами.  

 На відміну від попередніх зразків пластики малих форм, об’єкт, названий 

«Конкурсна нагорода «Ювілейна зірка» (І. Денис, керівник І. Задорожний, 

2010) (іл. 3.2.36),  вирішений менш вдало.  На високому професійному рівні 

виконано основний декоративний елемент у вигляді  просторової гострокутної 

зірки, а також його вертикальну основу.  Кидається, однак, у вічі їхня 

пропорційна та пластична неузгодженість з надто масивною, опуклою 

підставкою. Цілком чужою сприймається її текстура та широка окантовка з 
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блискучого металу. За детального опрацювання декору на основних поверхнях 

виробу невдалим є спосіб кріплення основного пластичного елемента до 

округлої основи.   

Місцеві традиції мосяжництва цілком природно й закономірно стали 

джерелом натхнення і творчих пошуків професійних художників-ювелірів. На 

перших порах для розвитку ювелірної справи у вижницькому навчальному 

закладі необхідно було залучати приїжджих фахівців. Так, помітну роль у 

становленні відділу художнього металу відіграли художники Зоя та Олексій 

Шишкіни – випускники Красносельського технікуму художньої обробки 

металу (навчальний заклад розташований у Костромській обл., Росія).  

Олексій Шишкін багато років віддав педагогічній праці. Він щедро 

ділився з молоддю умінням працювати з гарячою емаллю, застосовував 

карбування, створював у цих техніках декоративні композиції на теми природи 

карпатського краю, нерідко виконував портрети видатних діячів. 

Запамʼяталися, зокрема, його твори 60-х – 70-х років – оригінальні карбовані 

панно «Лук’ян Кобилиця», «Іван Федоров – першодрукар», «Плотар», 

«Господар гір», майстерно виконані зображення письменників, пам’ятні медалі; 

виготовлені в техніці гравірування по криці чи латуні тематичні настінні тарелі.  

Зоя Шишкіна довгі роки викладала технологію обробки металів та 

композицію, вела практичні заняття у майстернях відділення художньої 

обробки металів. Основою розвитку її творчої особистості та досвідченого 

педагога стало захоплення прадавнім народним мистецтво буковинського краю. 

Наполегливі пошуки власної манери, способів застосування технічних 

прийомів гравірування, філіграні, емалі присутні в її численних ювелірних при-

красах і сувенірах. 

Основною метою досвідчених художників-педагогів відділення худож-

ньої обробки металу було «показати і донести до учнів зміст глибинних 

першоджерел з метою спрямування їхніх зусиль на відродження й розширення 

сфери розвитку національного мистецтва, на перехід до якісно нового бачення 

та сприйняття автентики. Водночас, освоєння художньою школою розмаїття 
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творчих напрямків та широкого стилістичного діапазону відіграло також 

значну роль у формуванні особистості окремих майстрів — випускників 

відділу, забезпечивши поліфонічність використовуваних ними художніх 

прийомів, що сформувалися внаслідок вивчення місцевих традицій художньої 

творчості та знайомства з досягненнями європейських мистецьких шкіл»                  

[154, c. 57]. 

Однією з давніх та популярних ювелірних технік є філігрань, яка полягає 

в «декоруванні або виготовленні самих предметів  із завитків тоненьких 

срібних чи золотих дротиків, з’єднаних паянням» [67, c. 312]. Серед кращих 

зразків декоративних виробів, створених за допомогою цієї техніки, 

вирізняється дипломна робота І. Кольцової (керівник Л. Луцька, 1997)                      

(іл. 3.2.37). Задум втілено у сріблі – зображення казкового коника в упряжі з 

каретою. Відчувається, що твір виконаний з великою любов’ю і майстерністю: 

контурно вигнуті металеві смужки створюють об’ємні предмети – силуети 

коника та округлої карети з чотирма великими колесами. Окремі елементи 

виробів, майстерно з’єднані між собою, насичені різноманітним переплетенням 

тоненьких дротиків, що творять орнаментальні декори, витончене ажурне 

плетиво. Динаміка руху тварини відображається у високо піднятих передніх 

ногах, хвилястому русі гриви та хвоста, що мовби розвіюються під час руху. 

Окремі деталі карети тактовно прикрашені перламутровими камінчиками, що в 

поєднанні з технікою філіграні додає виробу вишуканої елегантності, високої 

естетики та оригінальності трактування вибраної теми. 

Заслуговує на увагу ще один виріб, виконаний технікою філіграні                      

(О. Субота, керівник  П. Прокопчик, 1992) (іл 3.2.38). Ваза для фруктів чи 

цукерок нагадує метелика чи велику квітку з ажурними пелюстками. Сегменти 

виробу з’єднані між собою оригінальним діагональним крученим плетенням, 

яке переходить і на краї вази. Декор кожної пелюстки делікатний, ритмічно 

повторений. Тоненькі дротики укладені рослинним орнаментом, що нагадує 

гілку конвалії, елементи «безконечника». Виріб стоїть на невисокій підставці,  

утвореній окремими раменами, які радіально розходяться і завершуються 
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тонкими ажурними кільцями на краях. Підставка органічно поєднана з 

композиційною основою, доповнює її, надає виробу легкості й вишуканої 

декоративності.  

Варто відзначити також виріб зі срібла В. Назарчука – вазу «Сніжна» 

(керівник  Л. Беренфельд, 1986) (іл. 3.2.39). Її нижня частина виконана у формі 

чаші з гладкою поверхнею на високій конусоподібні ніжці. Продовженням чаші 

є висока й струнка, розширена доверху надбудова з п’яти з’єднаних між собою 

компонентів, утворених технікою філіграні та завершених фігурними дугами. 

На відміну від попередніх, орнаментальна насиченість виробу є значно 

густішою, орнамент творений тоненькими дротиками з елементів «павиного 

пера», «кілець» із квітками всередині, «завитків», «листочків» способом 

накладання окремих елементів один на одного. Чаша-кубок вирізняється 

сміливим, новітнім пошуком пластичних форми і засобів виразу. Доцільне та 

навмисно акцентоване поєднання гладкого металу з багатим декором філіграні 

надає предмету елегантності,  досконалої довершеності. 

Техніка філіграні була використана для декоративного оздоблення набору 

для коньяку, що складається з «плесканця», трьох чарок і восьмикутної 

підставки  (В. Комашня, керівник З. Шишкіна, 1974) (іл. 3.2.40). Основою 

композиційного вирішення пластичного ансамблю є  оптимальне поєднання 

гладких поверхонь із рельєфно декорованими. Традиційна форма «плесканця» 

потрактована в металі оригінально, із введенням деталей,  вирішених 

несподіваним чином. Так, у вигляді завитків відомого  орнаментального мотиву 

«меандру» ніжки посудини виконані з плоскої  смуги. Із неї також вигнуто 

«напружений» контур ручки. Вдало знайдені  місця для розташування 

маленького носика і горловини з кришечкою. Її  куполоподібна форма, проте, 

сприймається дещо чужорідною. Великі бокові  площини «плесканця» 

заповнені орнаментом, ритмічний уклад якого  розгортається по колу. По краю 

площини – округла смуга, на якій укладений делікатний орнаментальний декор 

філігранню мотивами «зубців» і стилізованих «кучерів». Центральне поле 

куманця також орнаментально багате: коло посередині обрамляє низка кілець, 
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кожне з яких декоровано по-іншому. Тут і об'ємний валик, мотиви 

«безконечника», ряди кілець з елементами «вічка»,  овалоподібні мотиви 

чергуються з «трилисниками». Декор плесканця підтримано і делікатним 

орнаментом на чарках – у верхній частині смуга філігранно переплетених 

«ниточок-павутинок».  Загалом набір гармонійно закомпонований, техніка 

філіграні акцентує та збагачує його декоративні якості.  

За подібним принципом вирішена конструктивна основа цукерниці 

авторства В. Севостьянова (керівник Л. Беренфельд, 1985) (іл. 3.2.41).  

Невисока суцільно металева ніжка-підставка слугує основою для семи 

пластичних сегментів, що розкриваються у просторі, наче квітка. Кожен з її 

«пелюсток» оздоблений ажурним рослинним орнаментом, виконаним у техніці 

філіграні. Орнаментальний мотив повторюється, позбавлений певних 

модифікацій. На відміну від попереднього прикладу, загальні пропорції виробу 

знайдені менш вдало. Елемент новаторства повністю перекриває прагнення 

дотримуватися певних ознак традиційності. 

За допомогою цілком інших технологічних засобів виконано інший 

аналогічний виріб (І. Паладій, керівник  Л. Беренфельд, 1986) (іл. 3.2.42).  У 

цьому творі автор застосовує прийом карбування. Оранжево-жовтий відблиск 

мідної полірованої поверхні надає виробу урочистості, святковості. Бокові 

стінки цукерниці оздоблені масивними елементами орнаменту в оточенні 

дрібніших геометричних деталей. Особливої елегантності виробу додають 

ажурні завершення на берегах чаші, які водночас можуть виконувати функцію 

ручок. Загальну простоту вишуканих силуетних ліній доповнює невисока 

фігурна ніжка.  

Серед декоративних творів особливої уваги заслуговують прикраси – 

вироби, виконані для свята чи буднів. Високою технічною вмілістю, мистецько-

вартісними виглядають авторські ювелірні набори. Так, зокрема, жіноче 

ювелірне кольє «Едельвейс» і сережки (В. Аронович, керівник І. Задорожний, 

2012) (іл. 3.2.43), створені з білого металу, декоровані карбуванням, доповнені 

вставками-камінчиками.  Доволі складна форма окремої сережки – вона нагадує 
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«павучка» із розчепіреними лапками, поверх якого накладка у вигляді 

семипелюсткової зірки-квітки з камінчиком у центрі.  Нашийна прикраса – 

кольє – вдало поєднує композиційні елементи сережок, які з’єднані між собою 

у дугоподібну горизонталь і доповнені одним сегментом по вертикалі, що надає 

виробу вишуканої привабливості. Орнаментально-декоративні мотиви у 

нашийній прикрасі аналогічні, ледь видозмінені, лапки-пелюстки видовжені, 

звивисті. Ланцюжок на кольє підтримує декоративні елементи основного 

виробу, поєднуючи кільця і дугоподібні петлі.  Ювелірний набір виконано на 

високому професійному рівні, він викликає позитивні емоції, творить відчуття 

елегантної довершеності. 

Нашийна ювелірна прикраса «Цвіт папороті», автором якої є Н. Бень 

(керівник Л. Луцька,  2014) (іл. 3.2.44), дещо простіша, однак не менш образно 

виразна. Виріб створений із дугоподібних сегментів з вісімкоподібним мотивом 

«безконечника», з’єднаних між собою. Краї кожного сегмента  зубчасті. 

Усередині відбувається немовби згущення та розростання пластичних 

елементів, акцентоване накладкою – п’ятипелюстковою ажурною квіткою, 

окремі деталі якої декоровані камінчиками. Ланцюжок створений зі з’єднаних 

між собою «S»-подібних елементів, які по краях також зубчасті, що викликає 

подив щодо доцільності такого вибору. Практичне застосування такої прикраси 

є дещо сумнівним, адже дрібні зубчики виробу не сприятимуть комфорту під 

час носіння прикрас. 

Нашийна прикраса, жіноче ювелірне кольє «Райська пташка»                       

(С.  Бойчук, керівник С. Карчевський, 2014) (іл. 3.2.45)  – композиційно 

цілісний виріб, виконаний з білого металу, у вигляді обʼємної широкої смуги, 

ажурно переплетених елементів. Рослинно-орнаментальний декор творений з 

пʼятипелюсткових квітів, «вплетених» у мотиви «завитків» з листочками, 

елементів «гілок», «закрутів» тощо. Спереду центр композиції увінчує прикраса 

зі стилізованим мотивом райської пташки з короною на голівці і з розлогими 

крилами. Зображення пташки доповнюють елементи «пупʼянків», квітки,  

звивистих гілочок, пелюсток. Загалом нашийна прикраса вдало закомпонована, 
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орнаментальний декор поєднує рослинні елементи, вплітаючи їх до мотиву 

казкової птахи. Увиразнюють об’ємне переплетення білого металу накладні 

світлі камінчики, якими оздоблено виріб. Робота виконана високопрофесійно, 

вдало вибрана тема прикраси, що викликає позитивні емоції. 

Різновидами прикрас є декоративні пряжки на чоловічих ременях, 

запонки, тримачі для краваток тощо. Цікавою спробою виконання поставленого 

завдання є чоловічий набір-прикраса «Таємничі кола» авторства Т. Іванського 

(керівник Л. Луцька, 2016) (іл. 3.2.46).  Пряжка – прямокутна площина з білого 

металу декорована абстрактним декором. У центрі прямокутника зображено 

концентричне коло, радіально поділене на сегменти, частково прикрашене 

трикутниками, кути виділені півдугами різного діаметр, з карбованими 

вставками. Ті самі елементи повторюються на запонках і тримачі для краватки. 

Незважаючи на мінімум використаних виражальних засобів, подарунковий 

набір відзначається композиційною оригінальністю, пошуком неординарних 

форм вирішення. 

Красою візерунків і завершеністю форми вирізняється чоловічий набір-

прикраса з чотирьох предметів «Легенева вдача» Є. Гаврилова (керівник                       

І. Кольцова,  2016) (іл. 3.2.47).  До набору входить ремінь із пряжкою, запонки, 

тримач для краватки і перстень. Вироби виконані з білого металу, тло для 

рельєфного декору – чернене, додатковим декором, що надає елегантності 

виробам є зелено-сірі вставки-камінчики. Прямокутна поверхня пряжки 

розділена на невеликі поля, на яких нанесено різні мотиви орнаменту. 

Композиційна середина – ромб, у центрі якого квадратний великий камінь, 

оточений карбованим орнаментом з мотивами «кучерів» з листочками. По 

кутах ромба – маленькі вставки-камінчики такого самого зелено-сірого 

кольору. Ромб обрамлений мотивом «безконечника», по боках пряжки – 

акантове листя, а в кутах – елементи «кучерів». Запонки – чотирикутні із 

вставками-камінчиками  у формі ромбів. На перстні і тримачі для краватки, 

окрім каменів, делікатний повтор орнаментальних мотивів. Набір «Легенева 

вдача» композиційно і художньо завершений твір, в якому вдало підібраний 
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орнаментальний декор, знайдені ритми і мотиви образного вирішення, 

виконаний на високому професійному рівні.  

Із-поміж розмаїття виробів декоративно-ужиткового мистецтва, що 

досліджуються в царині художньої обробки металу, оригінальністю вирішення 

вирізняється жіночий пояс «Цариця ночі» (Л. Логвинюк, керівник Л. Луцька, 

2016) (іл. 3.2.48).  Основою і тлом для чотирьох прикрас з металу є м’яка 

тканина насиченої синьої барви, яка легко драпірується. Чотирипелюсткові 

срібно-білі стилізовані квіти, хрестоподібні, обʼємно-вигнуті, пелюстки яких 

декоровані ажурними прорізами, по контуру прикрашені блідо-фіолетовими 

камінчиками, а серединка – жовто-охриста. Прикраси закріплені по боках 

пояса, спереду і ззаду. Квітка-прикраса, що розташована по центру, більша за 

обʼємом, довкола пелюсток обрамлена елементами хвилястих рельєфних 

смужок, із додаванням тоненьких гілочок з пагінцями.  Жіночий пояс зі срібно-

білими прикрасами відзначається зрівноваженістю декору, виріб легкий і 

вишуканий. Органічно сприймається вдале поєднання синього тла зі срібно-

білими квітами, жовтими камінчиками, десь віддалено композиція 

перегукується із барвами українського прапора. 

Вдалим поєднанням використаних матеріалів вирізняється футляр для 

окулярів (Т. Коваль, керівник І. Задорожний, 2013) (іл. 3.2.49).  Циліндрична, 

злегка приплюснута об’ємна форма (дерево) фіксується трьома металевими 

накладками з невисоким орнаментальним рельєфом. Верхня і нижня частини 

футляра прикрашені накладками у вигляді навершя, що формою нагадує 

незмінний дорожній атрибут жителя Гуцульщини – палиці чи бартки. Такі 

давні зразки, виготовлені у ХІХ – на початку ХХ ст. вирізнялися «масивним, 

мосяжним навершям», а «верхній край палиці закривали литою металевою 

накладкою з невисоким рельєфом» [62, c. 148].  Накладки навершя у футлярі 

також суцільно литі, краї овалу прикрашені орнаментальним мотивом із 

трикутників, поєднаних між собою у криволінійну смугу, що творять  «зубці» з 

крапочками всередині. Краї навершя обрамлюють торці футляра, повторюють 

орнамент і завершуються рядом об’ємних гачкоподібних елементів з мотивами 
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«гачки в зубцях». Середина футляра оздоблена об’ємною накладкою, яка 

повторює орнамент навершя, а композиційним центром є декор у вигляді 

ромба, укладений з окремих елементів трикутника, квадрата, мотиву 

«безконечника» тощо. Футляр для окулярів є вдалим,  цільним, композиційно 

завершеним  виробом, може слугувати зразком вдалого пошуку новітнього 

вирішення і поєднання народного надбання. 

Підсумовуючи аналіз художніх виробів з металу, слід наголосити 

насамперед на їхньому значному розмаїтті. Воно визначається, головним 

чином, використанням широкого спектра технологічних засобів – давніх, 

традиційних і модерних, новаторських. Так, популярними й широко 

розповсюдженими є відомі гірським жителям прийоми кування і мосяжництва. 

Студенти та випускники Вижницького коледжу успішно застосовують їх як для 

авторської інтерпретації усталених форм виробів, так і для пошуку нових 

пластичних рішень. Важливо, що в окремих випадках дипломні роботи за 

складністю тематики та силою емоційного впливу на глядача виходять за межі 

декоративно-ужиткового мистецтва, у сфери скульптурної пластики.    

Упродовж років навчання студенти виявляють композиційні уміння, 

працюючи в одному різновиді металу та поєднуючи різні металеві сплави. У 

процесі втілення своїх задумів задіюють литво, карбування, гравірування, 

гальванопластику. У сенсі функційного призначення творів можемо виділити 

елементи архітектурно-просторового середовища (декоративні скульптури, 

світильники, брами, лавки, конструкції для дашків над входами тощо), 

предмети сакрального призначення (ікони, хрести, свічники, оправи для книг та 

ін.), творчі ремікси на тему холодної зброї (багато декоровані бартки, сокири, 

ножі), декоративно-ужиткові вироби, плакетки, медалі, значки тощо.  

Характерною та особливою рисою вижницької школи є поєднання 

традиційних для регіону технік обробки металу з техніками, властивими для 

ювелірних виробів. Їхнє широке впровадження відбулося за радянських часів 

(починаючи з другої половини 50-х років). Велику роль відіграли тут приїжджі 

художники-педагоги. Серед інших велику популярність на перших порах 
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здобула техніка філіграні. Згодом обробка дорогоцінних металів (насамперед 

срібла), використання для оздоби дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів 

визначила високий мистецький рівень багатьох виробів. 

Сьогодні вижницька школа художньої обробки металу має багаті традиції 

і значні здобутки. Її викладачі, студенти та випускники неодноразово ставали 

лауреатами і переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних виставок і 

конкурсів. Під керівництвом досвідчених педагогів учні успішно продовжують 

шукати нові ідеї, оригінальні композиційні рішення, втілювати їх у матеріалі. 

 

3.3. Використання традицій і новаторських підходів у 

композиційному вирішенні текстильних і вишиваних виробів 

Художнє ткацтво у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва має 

давні традиції та бере свій початок із 20-х років ХХ століття. Слід зазначити, 

що в довоєнні та післявоєнні роки цей відділ мав більше промислове 

спрямування та відповідно й спеціалізацію – «Килимарство». Отже, недарма, в 

основі його методичних і навчальних розробок лежать традиції народного 

килимарства. Студенти вивчають тут низку ткацьких технік, технологій та 

композиційних схем, притаманних саме килимарству. Проте останніми роками 

у програмні методичні розробки введені завдання, які базуються на творчому 

переосмисленні та інтерпретації народних традицій. У цьому контексті 

традиція виступає як один із профілюючих орієнтирів, а новаторство – як носій 

модерних засобів, що пропонує нові моделі трактування художнього текстилю.  

До досліджень вікових надбань буковинського килимарства зверталися 

окремі українські вчені. Так, наприклад, В. Дутка у своїй дисертаційній роботі 

«Килим північної Буковини ХХ ст. Традиції та новаторство» висвітлює окремі 

аспекти діяльності ткацтва [72], заначає, що «велике значення для становлення 

вижницької ткацької школи мали методичні розробки навчальних програм та 

практик старшої генерації викладачів (В. Куров і І. Баричев), які заклали базові 

принципи вивчення способів утворення та комбінаторики орнаментальних 

килимових мотивів. Їх розвинули та удосконалили у 1970-80-х рр. провідні 
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педагоги, випускники ЛДІПДМ М. Кукош, Г. Лозинська. У період формування 

нових засад декоративно-прикладного мистецтва (1990-ті рр.) викладачами 

відділення (І. Баричевою, Л. Столєтовою, В. Баричевим) в навчальний процес 

були впроваджені прогресивні методики: використання синтезу ткацьких 

технік; образно-асоціативний принцип побудови композиції; 

експериментально-новаційні пошуки форми та стилістичної мови як активного 

чинника у розробці нових творчих концепцій» [72, c. 48].  

Із 1955 року розпочався активний розвиток кафедри. Вагомий внесок у 

встановлення та розробку методично-навчальних програм зробив один зі 

знаних в Україні художників-ткачів І. Баричев. Упродовж  багатьох років він 

працював у навчальному закладі викладачем композиції, теорії переплетення та 

технології ткацтва, був керівником багатьох дипломних робіт. У різні періоди 

діяльності навчального закладу тут викладали такі відомі художники-педагоги, 

як В. Жаворонков, П. Матвієнков, В. Куров, В. Ленден, М. Кукош,                             

Р. Лозинська.  

Багатолітня діяльність згаданих митців істотно вплинула на формування 

шляхів розвитку кафедри. Зокрема, І. Стребкова у своїй статті про становлення 

та розвиток Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва 

зазначає, що «основною умовою для якісної мистецької підготовки є концепція 

розвитку закладу, відображена у навчальних програмах і планах. Останні 

визначають стратегічний курс, якого у своїй повсякденній роботі дотримуються 

викладачі та студенти» [180, c. 218].   

Традиції майстрів вижницької школи засновані на народній творчості та 

покликані зберігати, вивчати й засвоювати культурно-мистецьку спадщину 

українського народу, використовувати традиції народного мистецтва. Слід 

зазначити, що народне декоративно-прикладне мистецтво України розвивалося 

в двох основних формах: домашнє ремесло та організовані художні промисли, 

пов’язані з ринком. Ці форми йшли паралельно між собою, 

взаємозбагачуючись, хоч кожна історична епоха вносила свої зміни. Природні 
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багатства України, вигідне географічне і торгівельне положення сприяли 

розвитку домашніх ремесел та організованих художніх промислів. 

Професійно-декоративне мистецтво – результат творчості людей 

талановитих, зі спеціальною художньою освітою. Проте вироби особливо 

обдарованого майстра завжди виділяються і є свого роду шедеврами народної 

творчості. 

У культурних традиціях багатьох народів світу ткацтво мало особливе 

значення. Воно було не лише ремеслом, яке задовольняло фізичні та естетичні 

потреби людини, а й асоціювалося із процесом створення світу, стало важливим 

елементом світоглядно-міфологічних уявлень. У народному ткацтві неподільно 

переплелися два аспекти архаїчного світогляду – ремісничо-технологічний і 

міфологічно-обрядовий, які знайшли відображення в художньо-образній 

структурі. Таку кореляцію явищ матеріальної і духовної культури можна 

пояснити тим, що ткацтво і світоглядні уявлення синхронні в часі свого 

виникнення і належать до культурних надбань неолітичної доби.  

 У міфологічний контекст світотворення залучалися усі етапи 

технологічного процесу: прядіння, снування, ткання, аналогічно тому, як 

світоглядно-міфологічні уявлення, втілені у повір’я, прикмети, звичаї та 

обряди, стали невід’ємною частиною технології виготовлення тканин. Ба 

більше, дотримання усіх вимог і пересторог було не лише запорукою успішного 

закінчення роботи, а й мало вплив на добробут у господарстві, здоров’я і життя 

жінки та її родини. Ткацтво – це одне з найдавніших ремесел. Воно виникло ще 

в період первіснообщинного ладу і випродуковує собою тканини, з яких люди 

шили одяг. Згодом виникла потреба в утепленні житла. У цей період виникли 

килими. Вони були виконані найстарішою ткацькою технікою – килимовою і 

прикрашені простим геометричним орнаментом. Згодом стали виготовляти 

складні килими, наприклад, ворсові з рослинним орнаментом. А у ХVIII ст. 

килимарство набуло вже значного поширення в Україні. 
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Килими використовували у побуті: ними прикрашали ослони, так звані 

полавочники, столи, скрині, підлоги, постіль, сани, завішували стіни.  

Виготовляли килими на верстатах двох типів – вертикальних і горизонтальних. 

На вертикальних верстатах, які в Центральній Україні мають назву 

«кросна», виробляли гладкі двосторонні і ворсові килими. Узор ткали вручну, 

шляхом переплітання, обвивання основи кольоровою ниткою, без застосування 

будь-якого допоміжного приладу – гнички чи човника. Узор орнаменту 

виконувався на всю ширину основи, а орнамент ткався рапортами, між якими 

потім вплітався фон. Така техніка дає змогу відтворювати на килимі рослини та 

квіти з їхніми закругленими, майже природними формами. 

Крім народних килимів, у ХVIII ст. побутували, так звані панські килими 

та гобелени. «Панські килими» мали своєрідне оздоблення з помітним впливом 

тогочасних мистецьких стилів бароко, рококо, класицизму. Їх характеризують 

малюнки з натуралістичним трактуванням квітів, овочів, плодів. Тематичні 

зображення були характерні також для гобеленів. 

Батьківщиною мистецтва гобелена вважають Францію, де брати Гобелен 

у ХVII ст. заснували мануфактуру, яка виробляла великі ткані картини для 

утеплення стін та окраси замків. Найкращі зразки гобелена – в Музеї Клюні 

(Париж), в Ермітажі (Санкт-Петербург). Унікальна колекція західно-

європейських шпалер є у Львові, в Музеї етнографії та художнього промислу. 

Вони дають нам уявлення про розвиток цього виду мистецтва в ХVII-XVIII ст. 

У середині ХХ століття це мистецтво відродилося і набуло нових сучасних 

якостей.  

Класичний гобелен до ХХ ст. – це переважно живописна картина, 

виконана засобами ткацтва. Ескізи для них створювали найкращі художники, 

тому протягом сторіч гобелен зазнав впливу всіх стилів мистецтва. Водночас 

сама техніка гобелена лишилася незмінною. Це було щільне переплетення 

однорідної пряжі, у якому беруть участь і основа, і піткання. 

Основним предметом промислового та народного виробництва став 

орнаментальний килим. Встановлено, що буковинський орнаментальний килим 
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масового виробництва належить до зразків з геометричним взором. Кожне з 

профільних килимарських підприємств Буковини відзначалося власною 

специфікою у зверненні до традиції: у виробах Хотинської фабрики поєднано 

буковинську та східноподільську килимарські традиції, продукція Путильської 

фабрики відображає звичаї Буковинської Гуцульщини, а килими Чернівецького 

об’єднання «Восход» акумулювали риси буковинського та центрально-

українського художнього ткацтва. 

Розвиток народного орнаментального килима відбувався в контексті 

двох практик – традиційного народного мистецтва та самодіяльної творчості. У 

традиційному мистецтві збереглися канонічні форми килимарства, у художньо-

стильовому плані перевага надавалася квітковим килимам. Орнаментальний 

килим у самодіяльній творчості виявився більш варіативним. Цьому сприяла 

незалежність від традиційного канону, домінування індивідуальних мотивацій 

та орієнтація на професійне мистецтво.  

Новим явищем у буковинському художньому текстилі став сюжетно-

тематичний килим. Його становлення пов’язане з діяльністю професійних 

художників. Він перейшов усі етапи художньо-стильового розвитку, 

притаманні українському килиму: від «килима-картини» 30–50-х рр. ХХ ст., 

сюжетно-орнаментального килима у 60-х рр. – до стилістично розмаїтої 

художньої структури 70–80-х рр. та поступового згасання практики на тлі 

заміни її гобеленом у 90-х рр.  

Шляхи вирішення проблеми збереження та розвитку традицій у 

сучасному декоративному мистецтві пов’язані з індивідувальною творчою 

активністю професійних художників. Важливою ознакою буковинського 

мистецтва є орієнтація на місцевий етнографічний матеріал. Традиція 

буковинського килима продовжує розвиватися в основних видах сучасного 

художнього текстилю: гобелені, батику, тканинах інтер’єрного призначення та 

сакральних тканинах, а також у моделюванні одягу. 

Для виробництва традиційних українських килимів застосовують 

особливу техніку ткання. Термін «килимове ткання» походить від спеціального 
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типу узорної тканини – килимів, з виробництвом яких ця техніка найчастіше 

пов’язана. Залежно від технічних і декоративних особливостей до цієї групи 

народних ткацьких технік входять «закладне», «ворсове» і «ретельчасте» 

ткання. Килим, виготовлений закладною технікою ткання, є гладкою, 

безворсовою, двосторонньою тканиною, витканою полотняним переплетенням 

на дворемізному верстаті. Кольоровий узорний ефект килима створюється 

вовняним пітканням, яке щільно збите і цілком покриває товсту міцну основу. 

Характерною особливістю закладного ткання є те, що різнокольорові шматки 

ниток піткання вручну закладаються в утворений ремізками зів, перетягуються 

між потрібною кількістю ниток основи і виводяться назовні відповідно до 

малюнка. Заклавши нитки піткання по всій ширині тканини, закриваємо зів, 

прибиваємо. У новий зів нитки піткання прокидаємо в протилежний бік. Після 

прокидання ниток то в один, то у другий бік починають вимальовуватися 

контури різнокольорових площин, які з’єднуються між собою по вертикальній, 

косій та східчастій лініях. 

Строго вертикальні і східчасті контури узору тчуть на «межову нитку», 

чіпляючи нитки піткання обох кольорів, утворюють щілину-ажур. Скісні 

контури тчуть «на косу нитку», при якій ткач повертає сусідні кольори – кожен 

на своїй нитці основи, і на межі кольорів утворюється щілина. Заміщуючи 

нитки піткання одного кольору над іншими на одну-дві нитки основи, ткач 

досягає особливого оптичного ефекту. У техніці килимарства можна 

використати будь-яку лінію – пряму, криву, коло. Щоб ткати складні 

композиції, архітектуру, пейзажі, людські фігури, потрібно точно по контуру 

виконувати переплетення, обов’язково враховуючи з’єднання і переходи двох 

кольорів. Так, пряма вигнута лінія утворюється полотняним переплетенням, а 

настила піткання в окремих місцях не з’єднуються між собою, між ними 

утворюються проміжки. Тоді наступні прокидки перекривають основу там, де 

не сполучилися між собою попередні прокидки піткання. У такий спосіб тчуть і 

округлі площини. 
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Найскладніша і найпоширеніша в Україні техніка ткацтва (округлення): 

кольорові нитки піткання укладають по колу, неначе наносячи пензлем. У 

килимовому ткацтві часто використовують техніку обвивання джгутів. 

Поєднанню гладкої поверхні з кількома обвитими джгутами на площині килима 

дає красиву сітку. Можна виділити окремі ділянки малюнка кольором. 

Працюючи в цій техніці, треба міцно і щільно обвивати стрижневі нитки 

основи. Ворсові тканини виготовляють на вертикальних ткацьких верстатах. 

Лицьова поверхня килима покрита кінцями ворсинок кольорової пряжі, якою 

обв’язують дві сусідні нитки основи і закріплюють у вигляді вузла. Килимові 

вузли в’яжуть горизонтальними рядами по ширині основи, підбираючи 

кольори. Кожен вузол зсовують і відрізають довгі кінці пряжі. Кожен ряд вузлів 

закріплюють однією чи двома нитками міцно скріпленого піткання. Залежно від 

способу в’язання ворсові вузли бувають подвійні і півтораразові.  

У гобеленах все частіше використовують різноманітні волокна і 

матеріали. Кубинське волокно сизаль, що має золотаве забарвлення, у 

гобеленах застосовують для створення пухнастої фактури. Для цього поодинокі 

нитки сизаля вплітають у структуру гобелена, залишаючи вільними довгі кінці 

волокон, які й утворюють пухнастість. Можна застосовувати і стебла трав для 

декоративних панно, солому злаків, листя папороті, квіти, пір’я птахів, яскраві 

намистинки. Прямолінійні стебла утворюють цільну структуру ткання. Коли ж 

застосовують легкі ажурні листки папороті, то нитки піткання прокладають 

легко, не збиваючи їх щільно. Утворюється легкий контур, який доповнюється 

в результаті перевивання кількох ниток основи в певному ритмі. Стебла трави і 

листя прокладають через одну нитку основи.  

Після того, як закінчили ткати килим, його треба зрізати з обох боків і 

старанно закріпити краї. Для цього щодві нитки основи зв’язують вузлом. 

Існують два варіанти обробки країв: обшити виріб густим обкидним швом або 

завершити бахромою. Бахрому можна виконати з ниток основи або додатково 

прив’язати нитки. У бахромі застосовують різноманітні види китиць, можна 

вплітати намистинки тощо. У майстра є безліч варіантів оздоблення виробу. 

128



Фантазія ткача дає змогу творчо підходити до виконання різних матеріалів і 

технік. Важливо тільки все виконувати майстерно. 

Серед художніх робіт кафедри художнього ткацтва вижницького 

мистецького закладу можна умовно виділити кілька груп: 

- геометричний килим із використанням традиційних композиційних 

схем; 

- гобелен на основі інтерпретації традиційного геометричного килима; 

- тематичний килим:  сюжетний, портретний та ювілейний; 

- об’ємно-просторова текстильна композиція; 

- ужиткові предмети повсякденного побуту, такі як подушки, верети 

тощо. 

Прикладом першої групи може слугувати дипломна робота – килим 

«Ритми Гуцулії» (М. Михайлюк, керівник О. Петращук-Гинга) (іл. 3.3.1). 

Композиція виробу побудована на ритмі вертикальних смуг різної ширини. 

Центральна смуга – найбільша, в ній розташована ромбоподібна композиція з 

трикутників та ромбів меншого розміру. Кольорова гама побудована на 

зіставленні теплих зелених, помаранчевих, червоних, вишневих, кремових барв 

з ахроматичними білими та чорними. Графічність килима створюють контури 

різних кольорів та вертикальні смуги, що пронизують всю композиційну 

структуру роботи.  Зіставлення між собою різних ритмів і становить основну 

художньо-виражальну форму вияву дипломної роботи. Килим виконаний на 

горизонтальному ткацькому верстаті «під бердо» традиційною технікою за 

межеву нитку вовняними та напіввовняними нитками.  Техніка виготовлення 

визначає фактуру тканини таїї характер. У розпорядженні ткача, що б він не 

захотів зробити: виткати просте полотно чи візерункову тканину з 

найскладнішим малюнком, завжди є лише повздовжні нитки основи і поперечні 

нитки піткання. Уся краса, все розмаїття тканини, їхня фактура і орнаментика 

залежать від того, в якому порядку нитки цих основних груп перетинатимуться, 

накладатимуться одна на одну, від способу їхнього переплетення. Чіткість 
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ліній, щільність переплетення, повторюваність кутів – все це свідчення високої 

технічної підготовки дипломника.  

Композиція гобелена «Ювілейний» Т. Горуш  під керівництвом                      

О. Малиш  (іл. 3.3.2), побудована на інтерпретації килимових схем, виконана 

технікою килимового ткацтва, передає особливий гірський настрій. Авторові 

вдалося простими та лаконічними засобами створити динамічну й насичену 

композицію. Структура роботи  побудована на зіставленні прямокутників зі 

скісним закінченням різного розміру. Ці елементи, поєднані між собою, 

утворюють кути, які викликають пряму асоціацію з вершинами гір та сосен. 

Композиція симетрична відносно вертикальної центральної вісі. Ритми  смуг 

надають роботі відчуття висоти  гірського ландшафту. Підсилюють це уявлення 

вертикальні шнури та  довгі френзлі, що завершують роботу та вільно спадають 

донизу. Ці елементи є  органічною частиною твору і  вводять простір 

середовища в композиційну структуру. Чіткий та динамічний ритм усієї роботи 

отриманий внаслідок контрастів тону та кольору видовжених деталей 

композиції, подібних між собою. Кольорова гама побудована на зіставленні 

холодних синіх і теплих зелено-охристих барв. У центральній частині гобелена 

зосереджена найсвітліша та найхолодніша пляма. Білі, голубі, світло-фіолетові 

та ультрамаринові кольори мають на меті відтворити барвисту гаму сніжної 

зими. А тепліші й темніші за тоном кольорові поєднання розташовані внизу та 

по обидва боки гобелена. Силуети гілля та стовбурів сосен, можливо хатин та 

гірських стежин, вплітаються в загальну кубістичну канву твору. Робота 

технічно виконана грамотно та на високому професійному рівні. Новаторським 

у виробі можна вважати особливе кріплення шнурами до планки та введення їх 

як повноцінних компонентів твору.  

Ще однією інтерпретацією на тему традиційного килима є дипломна 

робота «Весна» Н. Місікевич (керівник Л. Столєтова,  2001) (іл. 3.3.3). 

Основним та єдиним елементом у композиційному укладі цієї праці є ромб. 

Робота створена з п’ятьох окремих полотнищ, котрі в поєднанні утворюють 

єдину цільну композицію. У центрі – найширша вертикальна ткана смуга, в 
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якій зосереджений ритм ромбів різних розмірів та кольорів. Із двох боків 

розташовані по дві вужчі та коротші вертикальні смуги. Ці елементи 

композиційно побудовані у продовження центральної частини так, що 

утворюють вертикальний прямокутник із гострим кутом внизу. Своїм 

форматом вони нагадують форму хоругви. Цікавим рішенням є тональна 

структура. Центральна частина композиції увібрала в себе найактивніші світлі 

контрасти, а ближче до країв кольорова й тональна насиченість спадає. 

Кольорова гама тепла, побудована на поєднанні зелених, вишневих і кремових 

відтінків. Використане скісне ткацтво вовняними нитками, які утворюють 

приємну ворсисту поверхню твору. Робота виконана на високому професійному 

рівні.  

Подібний принцип інтерпретації ромба задіяно у роботі Б. Сікори 

«Весняний передзвін» (керівник І. Баричева, 1994) (іл. 3.3.4). Вертикальна 

композиція гобелена побудована на основі використання ромбів у різних 

масштабах та інтерпретаціях. Центральною частиною твору є ромб, складений з 

різних за кольором,  тоном і шириною смуг. В інших частинах автор розрізає 

ромб, перетворюючи його на трикутники. Але спосіб розташування в 

композиційній структурі твору дає нам відчуття, що трикутники є частиною 

розділених навпіл ромбів. Ще в інших частинах ромби меншого розміру 

з’єднані між собою та формують складніші геометричні фігури. 

Зауважимо, що використання ромба в композиції має глибокі традиції 

та смислове навантаження, адже цей символ – один із найпоширеніших 

геометричних знаків у народному мистецтві. Ромб, за своєю формою, передає 

динаміку та рух. Цим знаком у більшості культів зображують Землю, а тому 

ромби здавна вважаються знаками благополуччя, матеріального багатства, 

достатку. Для українців як спадкоємців давньої землеробської цивілізації 

характерне розмаїття орнаментів з ромбами та квадратами. Варіаціями цих 

чотирикутників є поділ хрестом на чотири частини. За дослідженнями 

науковців та за давніми духовними знаннями, це космічний символ родючості, 

плодючості. На трипільських культових жіночих фігурках родючості на животі 
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малювали перехрещений ромб, у чотири малі ромбики якого втикалисзерна 

жита чи пшениці. Такий знак є ідеограмою засіяного поля. Тому використання 

цього символа, як основного образотворчого та концептуального елемента має 

чітке обґрунтування.  

Назва твору «Весняний передзвін» символізує пробудження землі, 

готовність до регенерації, народження чогось нового. Дзвін  немов сповіщає 

про те, що весна прийшла. Невипадковою є й кольорова гама твору. Автор 

свідомо компонує між собою теплі та холодні кольори. Сильний контраст 

синього й жовтого має особливу символічну та емоційну силу, він наче 

«дзвенить» у гобелені. Весна – це зіткнення тепла та холоду. Крім синього і 

жовтого, кольоровий уклад формують темно-коричневі, чорні, «сонячні» 

кольори, жовта та червона охри. Гобелен увібрав у себе традиції килимарства 

Гуцульщини, проте з певним інтерпретаційним підходом в побудові композиції. 

Низ гобелена завершує густа бахрома, що довільно спадає донизу, надаючи 

роботі легкості та завершеності. Твір виконаний на горизонтальному ткацькому 

верстаті «під бердо», техніка – «за межеву нитку» та «скісне ткацтво». У роботі 

використані вовняні нитки однакової товщини та фактури для отримання 

однорідної поверхні.  

Ще в одній роботі ромб є основним композиційним і художньо-

виражальним компонентом. Це гобелен  «Весна» Т. Чаплигіної (керівник                 

В. Баричев, 2002) (іл. 3.3.5). Твір можна умовно поділити на три частини – 

центральні та дві бокові. Композиція створена за принципом триптиха. Цікавим 

та інноваційним тут є технічне виконання. Поряд із класичним ткацтвом 

бачимо експериментальний підхід до утворення малюнка за рахунок 

натягнутих і закріплених на рамі ниток. Різнокольорові нитки перетинаються 

між собою та утворюють напівпрозорий рисунок. Вони асоціюються з 

променями сонця та струменями першого весняного дощу. Світлотіньова гра 

надає твору ілюзії мерехтіння, робить його більш повітряним, чимзбагачує 

художньо-виражальну мову. Ця техніка дає змогу творити кольорову гаму 

способом оптичного змішування. Колорит роботи підпорядкований темі – тут і 
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барви пролісків, і цвіт плодових дерев, і перша трава, і сонячне тепло. 

Кольорова гама складається з досить значної палітри зелених, червоних та 

рожевих,   голубих, жовтих тонів. Центральна частина виткана традиційними 

техніками ткацтва, а дві бокові – мішаною технікою. Важливу роль у 

композиційній структурі відіграє рама та дві вертикальні накладні смуги, які 

також можна потрактувати як раму. Адже вони слугують обрамленням трьох 

частин композиції. Рама виконана в техніці обмотування нитками. Уся робота 

побудована на ритмі діагоналей різної товщини та їхніх перетинів. Робота може 

слугувати прикладом зіткнення традиції та новації.  

Робота «Зорі дитинства» Г. Хомчик (керівник  І. Баричева, 1997)                    

(іл. 3.3.6) дуже вишукана, вона увібрала в себе як традиції народного ткацтва, 

так і певні сучасні тенденції «артистичного» текстилю. Композиція видовженої 

прямокутної форми побудована з використанням геометричних і зооморфних 

мотивів. Саме ці зображення, які у великій кількості застосовуються на 

писанках, декоративних розписах, витинанках, вишитих виробах народних 

майстрів, часто можна побачити в поєднанні з геометричним орнаментом.  

Мисткині в різних інтерпретаціях зображали тварин, риб, птахів тощо. 

Зображення оленів та ромбів лягли в основу художньо-образної та 

композиційної структури роботи.  Олень в уяві людей завжди асоціювався зі 

швидкістю, сміливістю та шляхетністю. Композиція замкнена, симетрична по 

діагоналі. У центрі роботи розміщений ромб, зі середини якого розходяться 

діагоналі  в чотири боки, що викликає пряму асоціацію із зірками в небі. Уся 

робота пронизана діагональними смугами різної товщини та лініями, які 

перетинаються між собою, утворюючи великі й малі ромби і водночас надаючи 

твору внутрішньої динаміки. У лівому верхньому та правому нижньому кутах 

розташовані схематичні зображення оленів, які ніби рухаються  в напрямі до 

центральної частини гобелена. Анімалістичне зображення інтерпретоване так, 

що органічно вплітається в схему діагональних ліній. Застосовано принцип 

подвійної рами: одна основна – по периметру роботи, друга – тонка, накладна, 

повторює пропорції зовнішньої, але в меншому масштабі.  Внутрішня вузька 
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рамка має прикладний характер: на ній закріплюються нитки, які утворюють 

додаткову фактуру поверхні гобелена. У роботі використано поєднання кількох 

технік, аплікації, обмотування, різні переплетення.  Кольорова гама стримана та 

виважена. Гармонії досягнуто за принципом поєднання хроматичних та 

ахроматичних кольорів, знайдена рівновага у поєднанні різних за насиченням 

барв. У роботі варто відзначити тонке відчуття ритму, локальні плями 

чергуються з насиченішими. Нитки та переплетення, накладені ззовні, додають 

ефекту гри світло-тіні, що значно урізноманітнює художньо-образну мову 

твору.  

Поєднання техніки аплікації, вишивки, обмотування та гачкування 

бачимо в дипломній роботі «Різдво» Г. Якобуци (керівник Л.  Столєтова, 1997) 

(іл. 3.3.7). Це текстильне панно прямокутної форми. Основним художньо-

виражальним засобом роботи є зірка, яка віддавна відома як  символ Різдва. В 

обрядово-міфологічній системі християнства є досить багато різноманітних 

символів, проте основним атрибутом українського святкування Різдва є 

восьмикутна зірка. Саме вона символізує народження, є символом Бога,  сонця,  

світла [90].  

Восьмикутна зірка – це архаїчний знак сонця, який  використовується  

майже в усіх видах народного мистецтва  – писанках, народному ткацтві та 

вишивці, в різьбленні та мосяжництві, витинанці, бісероплетінні тощо. В 

українському народному мистецтві здавна відома саме парна система 

символіки 8 – 4 (хрест також має чотири напрями). Проте в роботі «Різдво» 

використано подвійну шестикутну зірку, котра вважається іудейською.  

Робота відзначається виразною графічністю. На чорному тлі, зверху на 

середній вертикальній осі  вишито символ зірки, який розташований всередині 

подвійної шестикутної зірки. Ширина ліній кутів цієї зірки є найбільшою, тому 

виразно виділяється і є домінантною серед усіх інших елементів композиції. З 

усіх дванадцяти кутів зірки розходяться промені різної товщини та 

орнаментики. Ширші смуги утворені з фризових орнаментів, побудованих на 

поєднанні ромбів, безконечників і трикутників. У нижній частині роботи дещо 
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хаотично закомпоновані орнаментовані смуги у формі дуг. Вони викликають 

певну асоціацію з безмежністю Всесвіту. У роботі використані нитки різної 

текстури, натуральні та синтетичні, з блискучою і матовою поверхнями. Блиск 

використаний свідомо для підсилення настрою зимової ночі, коли сніг 

виблискує від світла місяця та зір. Кольорова  гама – хроматична з 

вкрапленнями  насиченого жовтого та червоного кольорів.  

Геометрична композиційна складова є в об’ємно-просторовій 

композиції «Осінь» Н. Тирон  (керівник О.  Ставчанський, 2003) (іл. 3.3.8). 

Об’ємно-просторова пластика у світовій практиці сучасного текстилю вже 

давно посіла вагоме місце. Проте у дипломних роботах із художнього ткацтва 

до такої форми творчого вирішення звертаються рідко. Композиція твору 

побудована на зіставленні простих геометричних фігур – циліндрів різного 

розміру з конусними завершеннями з обох боків. Вісім циліндрів поєднані з 

трьома площинними фігурами на другому плані. Поверхні циліндрів декоровані 

фактурними геометричними орнаментами. Це переважно вертикальні та 

горизонтальні смуги, ромби і квадрати. Циліндри закріплені  шнурами з обох 

кінців на дерев’яній рамі, обплетеній нитками. На нашу думку, саме ця рама і є 

зайвою в роботі, бо певним чином порушує об’ємно-просторову пластику 

твору, є дещо «іншомовною» для художньо-виражальних засобів диплому. 

Кольорова гама достатньо лаконічна:  зелений, блакитний, темно-червоний, 

сірий та кремовий. Важливу роль у композиційному просторі відіграє ритм, 

який, по суті, формує емоційну складову твору. Це ритм великих форм – 

циліндрів – у поєднанні з ритмом їхнього декорування.  

Ще однією групою творів є сюжетні гобелени. Сюжетний гобелен здавна 

використовували в інтер’єрі,  зокрема в Західній Європі. У Франції їх ткали 

вручну, вони були дуже дорогими,  тому дозволити собі такий елемент 

прикраси домівки могли тільки багатії. Саме  слово «гобелен» має французьке 

походження і пов’язане з прізвищем Гобелен – власників першої мануфактури, 

на якій виготовляли такі ткані вироби. Спочатку гобелени виконували роль не 

тільки декору стін, а й утеплювача. Їх можна сміливо називати тканинними 
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килимами. Ручні гобелени плелися з вовняних і шовкових ниток із 

використанням золотих і срібних барвників [142]. В Європі основними 

мотивами тканинних килимів були пасторалі – сцени з життя. На таких 

гобеленах часто зображувалися пейзажі з мисливцями, пастухами або 

прогулянки дівчат. Саме такі сюжетні вироби з текстилю найчастіше у нас і 

асоціюються зі самим поняттям гобелена. 

Український гобелен витворив власні сюжети, значною мірою базовані на 

народній міфології, обрядовості, традиціях, часто містить відображення 

різноманітних філософських концепцій, пропонує прямі алюзії з 

різноманітними християнськими мотивами. Водночас у сучасних умовах 

змінилося  функціональне навантаження гобелена. Першим – основним – 

етапом виготовлення гобелена є підготовка кольорового ескізу і картону. Ескіз 

виготовляється у кольорі, довільного розміру, а на картоні, за яким виконуємо 

гобелен, пропорційно збільшуємо елементи малюнка, відповідно до 

натурального розміру. У процесі ткання важливо дотримуватися виконання 

твору згідно з малюнком. Картон гобелена складається у пропорційній 

відповідності до ескізу. Основа – середнього натягу, щоб неважко було 

утворювати зів для прокладання ниток піткання. 

Серед сюжетних гобеленів виокремлюємо групу на іконографічну тему. 

Серед таких робіт є твори з використанням канонічних схем та інтерпретації на 

сакральну тематику. 

До  робіт цієї групи належить, зокрема, лаконічна композиція «Філософія 

життя» Н. Голуб (керівник В.  Баричев, 2008) (іл. 3.3.9), яка базується на схемі 

образу «Ікона Божої Матері – Утамуй мою печаль» – поясного зображення 

Богородиці з Дитятком на руках. Робота зображає Ісуса Христа, в руках якого  

розгорнений сувій зі словами: «Суд праведний судитиме, милість і щедроти 

творитиме кожному щирому своєму, вдовиці та синові не чиніть насильство і 

злість братові своєму в серці не творіте». Ліву руку Богоматір приклала до своєї 

голови, дещо схиленої набік, вона прислухається до молитов тих, хто 

звертається до Неї в печалях і скорботі. Є одна відмінна особливість у 
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зображенні Немовляти Христа: він відтворений напівлежачим. Робота вирішена 

локальними площинами, має чітку структуру композиції, побудовану на 

зіставленні вертикальних смуг із півколами німба, церковних куполів, ликів. 

Трактування постатей схематичне, через узагальнення лінії, плями та кольору. 

Збагачує структуру гобелена накладання напівпрозорого шару з вертикально 

натягнутих ліній поверх щільно тканої поверхні. Гобелен тканий по вертикалі, 

саме це дало змогу залишити основу без піткання. Робота виткана вовняними 

нитками, технікою «за межову нитку». Колорит роботи стриманий, з 

використанням коричневих, сірих і світлої вохри. Гобелен оформлений в 

дерев’яну раму, що дещо порушує цілісність роботи й частково нівелює 

матеріальність твору.  

Новітні підходи до інтерпретації сакральної тематики знайшли своє 

втілення в гобелені Р. Дутчак «Небесна сотня», виконаному під  керівництвом 

О. Петращук-Гинги (іл. 3.3.10). У роботу введені символи, які несуть дуже 

велике смислове навантаження. Це зображення козака, що бореться за волю 

держави, зображення Богородиці в молитві, силуети людей на Майдані та 

вогонь як символ боротьби й очищення. Одним із художньо-виражальних 

засобів є використання меланжу, що дало змогу досягти плавних переходів у 

творенні образів, підкреслити відчуття взаємопроникнення. Загальне тональне 

вирішення вказує на динаміку руху, стремління догори. Нижня частина майже 

чорна, а з рухом вгору – кольори висвітлюються, водночас не втрачаючи 

кольорової насиченості. Робота виконана в теплій кольоровій гамі з червоних, 

помаранчевих, жовтих, жовто-оранжевих тонів із холодною домінантою – 

блакитним трикутником неба.  

Група текстильних творів на поетично-філософську тематику становить 

досить вагому частку в доробку кафедри художнього ткацтва. Робота                         

К. Гукасян «Гойдалка життя» (керівник О. Петращук-Гинга, 2017) (іл. 3.3.11) 

демонструє пошук нових художньо-виражальних засобів через експерименти з 

технікою виконання. На дерев’яну раму натягнуто основу і лише в деяких 

місцях різними техніками переплетення в структуру твору введене піткання. 
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Подібні спроби ми бачили і в інших роботах, проте тут найбільша площина 

відкритої основи, яка має напівпрозору текстуру, просторовість та ілюзорність. 

Робота має дещо ілюстративний характер, прагнення наблизитися до 

реалістичних зображень. У центральній частині композиції вертикальну вісь 

утворює стовбур дерева, який витканий фактурними ворсовими нитками. Колір 

і тон дерева перегукуються з рамою, яка є повноцінною частиною твору. Дві 

гілки розходяться в різні боки та мають символічне значення. На лівій стоїть 

підсвічник і келих, а на правій – закріплена гойдалка з дівчиною на ній. 

Зображення обрядового канделябра, що використовувався під час великих свят, 

пов’язаних зі стародавнім язичницьким культом вогню, у поєднанні з келихом 

може символізувати різні життєві історії. Гойдалка символізує безупинну, хоча 

надто повільну, карусель життя, нескінченне бажання реалізації мрій, а також 

подих холоду, відчуження, безнадії та справжнього страху смерті. Уся ця 

сюжетна лінія проходить на тлі пейзажу. Кольорова гама досить широка – тут і 

смарагдові, коричневі, вохристі, білі, сірі та рожеві барви. Певним чином у 

роботі відчувається неузгодженість кольорової гами,  а тому частково й 

відсутність зрівноваженої гармонії.   

Ще одна робота на сюжетну тему – це тематичне панно  «Весільні 

ворота» М. Козлової (керівник Г. Воробйова, 2005) (іл. 3.3.12). У 

концептуальній ідеї твору авторка використовує частину українського 

весільного обряду. Українська народна весільна обрядовість дуже багата на 

використання різноманітних предметів, ритуальних дій, які мали на меті 

сприяти майбутньому щасливому життю молодої сім’ї, успішному 

продовженню роду, добробуту й здоров’ю. Елементи цієї обрядовості різнилися 

в окремих регіонах України. Так, в її західній частині ворота біля хати 

нареченої перед весіллям прикрашали квітами, гіллям та стрічками. Біля воріт 

будинку нареченої хлопці зупиняли свиту нареченого, вимагаючи «ворітного» 

викупу. Їм давали гроші або підносили чарочку, після чого весільний поїзд міг 

пройти у двір. Робота викликає певну асоціацію з гобеленом «Весільні ворота» 

1986 року М. Біласа, відомого майстра художнього текстилю. Композиція 

138

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%80


складалася з трьох частин. У центральній частині розташована молода пара. 

Обабіч – весільні деревця, які є важливою частиною весільного обряду. Вгорі 

бачимо зображення пари голубів  як символу любові.  

У панно М. Козлової застосована подібна схема композиції – в середній 

частині розташована молода пара, наречені притулилися один до одного та 

стоять у воротах, прикрашених весільними оздобленнями. Тут детально 

відтворено особливості народного костюма. «Повсякденне чоловіче вбрання 

гуцулів складалося з тунікоподібної сорочки з домотканого полотна, штанів із 

грубого полотна («поркениці») або сукна – червоного («крашениці»), іноді 

чорного або білого («холошні», «гачі»). Сорочку носили поверх штанів. 

Взувалися у морщені постоли зі шкіри. Поверх сорочки вдягали хутряну 

безрукавку – кептар (перед якого, плечі, клини, а часто і шви оздобюлювалися 

сап’яновими нашивками, мосяжними капслями), а поверх кептаря – верхній 

одяг. Головні убори – повстяні капелюхи («крисані», «кресані») оздоблювалися 

нашивками, узорними мосяжними бляхами або різнокольоровими шнурками 

(«байорками»). Повсякденне буденне жіноче вбрання складалося зі сорочки з 

уставками, двох запасок, підпоясаних вовняним поясом («попружкою») або 

ремінцем («букурія»), поверх сорочки, як і в чоловіків, одягався кептар, на 

ногах – постоли. Кептарі обшивали хутром і косицями з кольорової вовни, 

аплікаціями, сап’яном.  На шиї молоді жінки носили кілька разків скляного 

намиста  («лискавки»), кольорових пацьорків, хрестик, прикраси з кольорового 

бісеру («силянка», «гердан»), у святковому вбранні використовували металеві 

згарди, а в вухах ковтки [30]. У роботі бачимо стилізацію народного костюма. 

Жіноча фігура – це зображення дівчини, про що свідчить головний убір – 

чільце, оздоблене квітами, зачіска – довга коса (жінки повʼязували голову 

хусткою).  Дві запаски червоного кольору мають горизонтальну лінію декору – 

смуги чорного та оранжевого кольорів. Попружка (пояс) декорована китицями, 

на  ногах – постоли. Чоловік одягнутий в оздоблену кольоровими шнурами 

крисаню, прикрашену волічковими китицями.  Плечовий одяг – це червоний 

сердак, оздоблений шнурами. Із-під сердака видніється довга сорочка,  поясний 
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одяг – штани,  на  ногах – капчурі, хлопець, як і дівчина, взутий в морщені 

шкіряні постоли.   

Ритми кольорів рівномірно зрівноважені. Чергування кольорів 

оздоблення одягу чоловічої та жіночої фігури створюють єдність цієї пари. 

Через рух фігур, через колір, ритм і плями художниця намагається передати 

емоційну напругу ситуації. Зображення двох фігур цілісні, вони читаються 

окремим елементом на тлі. Якби не було декоративних елементів одягу і 

вертикальних смуг тла, то фігури були б аплікативними.  Сюжетним  і 

композиційним центром є фігури молодої пари, яка розташована посередині 

роботи. Чітко проглядаються кольорові стрічки у вінках, тонке мереживо 

рушників і фартуха нареченої. Художник мислить площинно. Кольорова гама 

роботи демонструє його вміння поєднувати насичені локальні кольори, 

застосовувати прийом оптичного змішування. Матеріали й техніка ткацтва були 

підпорядковані основному – найкраще виявляти малюнок, пропрацювати 

найменші нюанси всіх деталей композиції. Гобеленова техніка в роботі давала 

змогу чіткіше відтворювати людські постаті, обличчя, досягаючи об’ємності і 

пластичності  

Ще одна робота цієї самої авторки  (керівник І.  Баричева) увібрала в себе 

фольклорні мотиви. Художньо-образна мова цього твору близька до народного 

наївного мистецтва та має як символічне, так і розповідне наповнення. Форма 

роботи квадратна, умовно її можна поділити горизонтальною лінією на дві 

частини. Центром верхньої частини є тридільна дерев’яна церква, яка нагадує 

буковинську, проте в зображенні немає певних характерних деталізацій. 

Коричневий тон церкви контрастує з біло-голубими хмарами на задньому тлі. 

Такий композиційний хід має і смислове навантаження: через храм – до 

духовного. Зображення сакральної споруди та хмар оточене схематичними 

ялинами, що символізують природу.  У нижній частині роботи є горизонтальна 

смуга, утворена зі зображень  людей.  Фігури, які поєдналися у танці,   

формують орнаментальну фризову смугу. Цей фриз складається  зі 

стилізованих зображень танцюристів (ніби в русі) почергово жіночої та 
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чоловічої статі, що асоціюється із запальним народним танцем. Між кожною 

парою закомпоновані квіти на високих стеблах, що може трактуватися як 

творення приязні між молодими людьми, що переростає в  кохання. По 

нижньому краю розміщені три ромби – знаки засіяного поля, що символізують 

родючість та зародження чогось нового. Уся робота, попри статичність 

композиції, пронизана ритмом –  він є  в способі особливого трактування 

національного одягу,  в  людських фігурах, і у гіллі  ялинок,  і в хмарах, і в 

покрівельній гонті церкви. Усі ці виражальні засоби надають роботі 

своєрідного внутрішнього звучання. Кольорова гама побудована на зіставленні 

досить обмеженої кількості насичених кольорів: жовтого, червоного, синього, 

голубих, коричневих, зелених та білого. Робота оформлена в дерев’яну раму 

світлого кольору, що на нашу думку, шкодить  цілісному сприйняттю твору. 

Дещо інші художньо-виражальні засоби застосовані в гобелені А. Курової  

«Буковинське весілля» (керівник І. Баричева, 2003) (іл. 3.3.13). Композиція 

замкнена, в центрі гобелена розташоване зображення стилізованої пари в 

народному вбранні, між ними – дерево-квітка. Усі ці основні елементи немов 

розходяться з овалоподібної форми яйця. Зверху композиція завершується 

вінком зі стрічками, які симетрично розташовані по обидва сторони. Термін 

«вінок» є збірним поняттям, майже в кожному етнографічному районі він мав 

іншу назву. Крім загальнослов’янських – вінок, вянок, перев’язка, чільце –  з 

ХІХ – початку ХХ ст. побутували такі назви: коробуля, лубок (Поділля), 

теремок (Чернігівщина), капелюшиня, фес (Буковина), корона, перта 

(Закарпаття), цвіток, квітка (Наддніпрянщина), косиця, плетінь (Гуцульщина), 

коруна (Лемківщина), гібалка (Переяславщина, Подніпров’я) [10]. Гуцулки 

носили вінкоподібне чільце – нанизані на дріт або ремінець мідні пластинки у 

формі  пелюсток, а буковинки – коди – вінкоподібні прикраси, що кріпилися на 

тімені й пишно піднімалися вгору, волосся при цьому розпускалося. У своїй 

праці «Традиційні головні убори українців» Г.Стельмащук зазначає: «Особливо 

складною знакова система була у весільних головних уборах... Атрибути і 

символи мали регіональні відмінності. Тут мало значення все: з якого матеріалу 
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виготовлений знак, його колір, порядок розміщення» [178, с. 69]. Важливим у 

композиції є зображення рушника, на якому стоять наречені, бо саме рушник є 

символом дороги майбутнього життя. Вважається, що стаючи під час вінчання 

на вишитий рушник, молодята отримують Боже благословення. А всi вишитi 

вiзерунки на рушниковi – це коди, ключі до складання долi нової сiм’ї. За 

народними традиціями рушники, особливо під ноги, використовують один раз. 

У разі щасливого сімейного життя у спадок передають тільки візерунок, а 

рушник вишивають новий. Гобелен має чіткий ритм горизонтальних смуг зі 

стрічок, крайок, рушників, що творить зрівноважену структурну композицію. 

Локальні плями силуетів наречених та дерева розміщені по вертикалі. 

Кольорова гама створена за допомогою поєднання стриманих кольорів, 

близьких до природного фарбування – це сірі, охристі та білі. Робота виконана 

гобеленною технікою ткацтва на високому професійному рівні.  

Текстильний твір М. Васильєвої «Весняний танок» під керівництвом                  

І.  Баричевої (іл. 3.3.14) – це багатофігурний сюжетний гобелен, тканий по 

вертикалі. Формат твору прямокутний, видовжений по ширині, композиція 

симетрична відносно центральної вертикальної осі. Композиційна структура 

базується на рівносторонньому трикутнику, звідки розвивається і вся сюжетна 

лінія. Жіночі стилізовані фігури переплітаються і зображеннями безконечника 

та утворюють плетиво, яке за своєю динамікою відтворює рисунок танцю. У 

роботі пошук гармонії кольорових поєднань вівся через зіставлення 

хроматичних теплих барв з ахроматичними. Палітра теплих кольорів 

складається з охри, зеленого, червоного та коричневого, різних відтінків. 

Додатковий колірний ефект досягнутий завдяки використанню металізованої 

нитки, вона додає блиску поверхні та підсилює насиченість. Хроматичні барви 

зрівноважують кольорову напругу, надають гобелену дзвінкості й 

просторовості. Тут дотримані класичні пропорційні співвідношення барв та 

тональні градації. Незважаючи на велику кількість деталей, контрасти кольору і 

тла, виріб цілісний та врівноважений. Робота виконана зі знанням 

технологічного процесу ткання, застосовані різні техніки ткацьких 
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переплетень: полотняне, скісне, перебірне. Використані нитки з натуральної 

вовни різного діаметра, що створює легку фактурну поверхню. Роботу 

прикрашають традиційні елементи весняної календарної обрядовості, які 

прийшли до нас ще з дохристиянських часів і згодом закріпилися у святкових 

традиціях Великодня, сформовані у стилізовані хороводи, що виконуються з 

нагоди приходу весни та Воскресіння Ісуса Христа. Весняний танок, веснянка, 

гаївка, гагілка знайшли своє візуальне втілення через символ безконечника, 

кольорову гаму, композиційну структуру та передають настрій народного 

обряду.  Завершують роботу дві горизонтальні планки зверху та знизу, обмотані 

нитками та закріплені на певній відстані від гобелена.  

Тема гобелена «Лісоруби» М. Якобуци  (керівник Л.  Столєтова, 2005) 

(іл. 3.3.15) торкається побуту буковинського народу. Лісорубництво було 

одним із найдавніших народних промислів. Деревину постачали для 

будівництва, з дерева виготовляли різноманітні предмети побуту, зокрема 

бочки для транспортування продукції, меблі, посуд, знаряддя праці. Праця 

лісорубів була дуже важкою, вимагала сили, спритності, витривалості, вміння 

працювати в колективі. Одні групи лісорубів валили дерева, інші обчищали їх 

від гілок і кори, треті сплавляли дерева руслами річок. Правом вести плоти 

рікою користувалися лише найдосвідченіші робітники («керманичі», 

«атамани», «ретьмани»). Більшість сплавників були їхніми помічниками. Щоб 

стати керманичем, треба було добре засвоїти способи збивання плотів і 

з’єднання їх між собою, вивчити правила сплаву і маршрут водної траси, 

виявити неабияку майстерність під час транспортування деревини. Образ 

лісоруба здавна асоціювався з рисами справжнього чоловіка, ця робота творила 

своєрідні аналогії зі силами природи і силами людини, яка цю природу 

підкорює. 

 Композиція роботи має монументальні риси. Центральна її частина 

заповнена стилізованими зображеннями постатей чоловіків, одягнутих у 

народний костюм. Вони статичні, подібні один на одного, що формує чіткий 

ритм твору. Зображення передають силу цих чоловіків, їхню важку і 
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відповідальну  працю та водночас урівноваженість. Окремі частини одягу 

утворюють горизонтальні смуги. Так, червоні штани перетворюються на 

насичену кольорову широку стрічку, світлі сорочки – на білу, охристі пояси-

череси – на охристу, кресані-капелюхи – на зелено-коричневу. Людські фігури 

оточені з обох боків стилізованими деревами, що творять специфічний ритм. 

Символічним є те, що дерева та люди зображені однаковими за висотою. У 

такий спосіб підкреслено місце людини в природі та єдність із нею. Вдалим є і 

кольорове рішення. Тут можна говорити про поєднання трьох кольорів та їхніх 

відтінків – червоного, білого та зеленого.  У центральній частині зосереджені 

найбільш цільні плями, а ближче до країв вони стають меншими. Усю роботу 

пронизує ритм вертикальних смуг, саме він і є важливим виражальним засобом 

в роботі, формує особливу структуру та надає роботі певної величності. Це 

вертикальні постаті та орнаменти,  декорування на одязі, вертикальні стовбури 

та гілля дерев. Гобелен витканий вовняними нитками з високою щільністю, як 

додатковий акцент – вкраплення  меланжу. У роботі автор уникає фактурності, 

прагне зосередити увагу на композиційному рішенні. Низ гобелена завершений 

бахромою, яка викликає певні асоціації з травою. Ця робота є гідним зразком 

вижницької школи художнього ткацтва.  

Творчі пошуки на фольклорну тематику втілені в ще одному              

гобелені –  «Ніч на Івана Купала» Н. Заваріної (керівник І. Баричева, 2009) (іл. 

3.3.16). Традиційне східнословʼянське свято відзначали вночі перед Івановим 

днем  (24 червня за старим стилем). Зараз його також привʼязують 

до сонцевороту (21 червня, у високосний рік — 20 червня). Назва свята 

походить від імені християнського святого Івана Хрестителя. Його         

квінтесенція – очищення за допомогою вогню та води, що є найдавнішою 

формою магічних дій. Із давніх часів воно було одним із чотирьох основних 

свят сонячного календаря. Існує повірʼя про чарівний цвіт папороті, котрий 

нібито зʼявляється в купальську ніч. За легендою, папороть цвіте лише одну 

коротку мить найкоротшої у році  ночі на Івана Купала. Здобути цю квітку 

досить важко, оскільки її береже від людей нечиста сила. Той, хто має цвіт 
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папороті, може розуміти мову будь-якого створіння та бачити заховані в землю 

скарби. Володар заповітної квітки в ніч напередодні Івана Купала також немов 

би міг бачити, як ходять лісом дерева й стиха розмовляють між собою. 

Аналізована робота має  лаконічну композицію. На тлі хвилеподібних 

ліній, які нагадують течію водойми, закомпоновані три вінки з квітів зі 

свічками на них. Ці атрибути безпосередньо вказують на традиції, пов’язані зі 

святом Івана Купала. Робота виконана в техніці гобеленного ткання. Формат – 

видовжений прямокутник, який завершується довгою бахромою.  Художниця 

активно використовує меланжування, утворюючи ефект оптичного змішування 

та надаючи кольоровій палітрі глибини. Завдяки тому, що робота ткана по 

горизонталі за принципом класичної французької шпалери, досягнуто плавності 

ліній рисунка. Колорит роботи побудований на контрасті синього, червоного, 

чорного та зеленого.  

Сюжетний гобелен прямокутної форми «Ніч на Івана Купала»                       

Н. Заваріної  має менш традиційне стилістичне трактування, хоча тема також 

взята з українського фольклору, як і попередня. Сюжетна композиція 

розвивається навколо пошуку цвіту папороті, що є невід’ємною частиною цього 

свята. Саме зображення цвіту папороті – смисловий акцент гобелена. Із двох 

боків інтерпретовані постаті дівчат та юнаків, які розвернуті до диво-рослини. 

Незважаючи на стилізацію зображення, авторові вдалося передати відчуття 

колориту національного одягу. У роботі використано зіставлення 

ахроматичного кольорового рішення людських фігур із насиченим 

хроматичним тлом. Композиція сконструйована з великої кількості плям та 

ліній, що нагадує принцип мозаїки. Усі маленькі деталі вкладаються в цільні 

більші плями та утворюють злагоджену і зрівноважену композицію. Робота не 

має  рами і це дає змогу  якнайповніше проявити властивість матеріалу, його 

матеріальність, м’якість тощо.  

Тема природи втілена і в текстильній роботі О. Петращук «Поезія часу»  

(керівник І.  Баричева, 1995) (іл. 3.3.17), яка має камерний характер. Твір 

побудований на поєднанні двох технік – гобеленного ткання та макраме. Ці 
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техніки мають і певне концептуальне навантаження, різні за своїми 

характеристиками та візуальним сприйняттям, вони створюють фактурний 

контраст. Плинність часу втілюється в ритмах вузлів, сплетених однотонним 

шнуром технікою макраме, а яскраві життєві моменти – гобеленними 

вставками. Композиційні елементи виконані шпалерною технікою, нагадують 

поетизовані ландшафтні пейзажі з проробленими деталями квітів, гілля дерев та 

інших елементів флори. Композиція роботи є відкритою, вона побудована так, 

що її можна продовжити, додати ще якийсь елемент спогадів та вражень.  

Ще одна група дипломних текстильних творів – це портрети відомих 

людей та присвяти ювілеям. Так, досить вдалим прикладом портретного 

текстильного жанру є гобелен  Є. Бочуновської «Тарас Григорович Шевченко»  

(керівник І.  Баричев, 1950) (іл. 3.3.18). В основі композиції – портрет із 

плечовим поясом пророка українського народу. Обраний формат видовжений 

по вертикалі, має вдалі й виважені пропорції ширини до висоти. 

Тарас Шевченко зображений  приблизно у віці 40 років. У роботі досягнуто і 

портретної схожості, і образно-психологічної виразності. Площинне 

трактування пластики голови зумовило певну стилістичну мову плям, а 

тональної градації досягнуто узагальненням світлотіні. Для створення образної 

структури роботи авторка обрала обмежену кольорову гаму, знайшовши 

гармонійну рівновагу між групами хроматичних та ахроматичних кольорів. 

Зіставлення світло-сірих плям із легким холодним відтінком тла та одягу з 

теплими охрами та умбрами зосередило увагу на виразності рис обличчя. Це 

сприйняття підсилюють і тональні співвідношення. Найтемнішими елементами 

гобелена виступають риси обличчя. У такий спосіб увага зосереджена на 

самому портреті:  на виразності та характерних особливостях рис обличчя, на 

погляді очей та насупленості брів. Хоча в роботі є багато дрібних кольорових 

плям, твір сприймається цілісно та монументально. Гобелен тканий по 

горизонталі, що дало технологічну можливість використовувати меланжування. 

Використання ниток іншого кольору у пітканні дало змогу розширити 

кольорову палітру роботи. Точності й чіткості рисунка досягнуто завдяки 
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використанню ниток малого діаметра. Поверхня гобелена рівна, без 

використання фактур. У творі поєднано як вовняну, так і синтетичну пряжу.  

Робота завершена вільноспадаючими китицями, що є ніби продовженням тла.  

Портрет Т. Шевченка, виконаний Є. Бочуновською під керівництвом                  

І. Баричева, має дещо інше стилістичне трактування. У роботі більше вільного 

простору й додаткових елементів, зокрема, таких як дубове листя та вінок. 

Такий варіант вважаємо нелогічним, адже менша увага зосереджується на 

обличчі поета.  

Ще одна дипломна робота – це портрет Лесі Українки у виконанні                     

Н. Сьоми (керівник І.  Баричева, 1991) (іл. 3.3.19). Погруддя закомпоноване по 

центральній вертикальні осі. Узагальнена світла пляма обличчя контрастує з 

досить активним тлом. Створена тепла кольорова гама на поєднанні оранжевих, 

темно-червоних, коричневих та охристих із вкрапленням холодних сіро-

голубих барв. Саме обличчя виконане в обмеженій кольоровій гамі в трьох 

тональних градаціях. Переходу кольору в колір досягнуто внаслідок 

використання меланжу. Цілісність обличчя контрастує з активним тлом, 

завершення низу органічно переходить у довгу бахрому.  

Гобелени, створені з нагоди ювілеїв, мають переважно замкнену 

композицію, з розташованими в центрі цифрами, які вказують на ту чи іншу 

дату. Зазвичай ці цифри можуть бути подані в оточенні рослинного орнаменту, 

так, як, наприклад, у роботі Т. Горуш «105-річчя» (див. іл. 3.3.2), або в середині 

геометричної композиції, як це бачимо в гобелені І. Лебко «Ювілейний. 90-

річчя ВКПМ». Кольорова гама таких творів переважно врівноважена, з чітким 

дотриманням тональних співвідношень (іл. 3.3.20).  

І в останню групу робіт входять ужиткові речі, такі як декоративні 

подушки, накидки на крісло, залавники. Декоративна подушка В. Андрусенко 

«Диво-писанка» (керівник О. Петращук-Гинга) (іл. 3.3.21) створена на основі 

використання зображення вазона. У систему зображально-виражальних засобів 

введено різні ритми: смуги, цятки, листки та хвилеподібні лінії. Використані 

техніки вишивки та аплікації.   
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Аналіз низки курсових і дипломних робіт вижницької школи ткацтва дає 

підстави з упевненістю стверджувати, що установа володіє міцними та давніми 

традиціями, закоріненими в народній творчості. Зокрема, з минулих століть є 

добре відомими народні тканини різного призначення, в яких 

використовувалися різні техніки ткання й різні засоби створення декору. 

Українські народні митці залишили багату спадщину і в галузі килимарства, 

ліжникарства тощо. Згодом, із розвитком техніки та виробництва, декоративно-

ужиткове ткацтво було поставлено на промислову основу. 

Аналіз курсових і дипломних робіт виявляє їхній глибокий внутрішній та 

зовнішньовізуальний зв’язок із традиціями народного килимарства. Праця 

викладачів і студентів скерована на важливу справу – збереження традицій в 

сучасних умовах і подальший розвиток художньо-образної структури.  

Курсові та дипломні роботи можна умовно поділити на декілька груп:  

геометричний килим із використанням традиційних композиційних схем; 

гобелен на основі інтерпретації традиційного геометричного килима; 

тематичний килим (сюжетний, портретний та ювілейний); об’ємно-просторова 

текстильна композиція; ужиткові предмети повсякденного побуту: подушки, 

верети тощо. 

Дипломні роботи випускників вижницького навчального закладу багаті 

на різноманітні техніки, студенти активно використовують нашиті деталі, 

обмотування та накладання додаткових елементів, композиційно продуману гру 

світлотіні, що утворюється внаслідок використання фактур. Досить часто в 

роботах, окрім традиційних ткацьких переплетень, вводяться інші текстильні 

технологічні прийоми та матеріали, що значно розширює палітру художньо-

виражальних засобів.  

Важливо зазначити, що характерну рису частини робіт, виконаних у 

жанрі ткацтва, визначає використання композиційних схем, притаманних 

традиційному писанкарству. У цьому разі, на площину переносяться принципи 

декорування, характерні для об’ємно-просторової форми яйця. Найчастіше це 

схема з яскраво вираженою, так званою екваторіальною лінією та полюсами. 
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Водночас слід зауважити, що в роботах на кінцевому етапі їхнього 

оформлення часто використовують рами, що, з огляду на виявлення специфіки 

матеріалу, вважаємо недоречним. Внаслідок цього втрачається цілісне 

сприйняття виконаної роботи як твору ткацтва, з першорядного сприйняття  

усуваються неповторні особливості тканини як матеріалу.  

Більшість аналізованих робіт є двовимірними, тоді як об’ємно-просторова 

пластика трапляється дуже рідко. Очевидно, що така ситуація в майбутньому 

може змінюватися, прямуючи в напрямі до відображення сучасних тенденцій у 

світовому мистецтві текстилю. 

Твори випускників вижницької ткацької фахової школи відзначаються 

особливим пластичним відчуттям кольору, в чому проявляється безпосередній 

вплив традиційного буковинського килимарства. Їм притаманний виразний, 

тектонічно підпорядкований контрастний колорит, багатство та специфічна 

пластика тканої поверхні. Ці риси на структурному рівні генеруються від 

усього арсеналу виражальних засобів народних буковинських тканин. 

На відміну від текстилю, який усе більшою мірою. відображає сучасні 

тенденції та, зокрема, підлягає впливу досвідченої професійної кафедри 

художнього ткацтва Львівської національної академії мистецтв, вишивка 

Вижниці зберігає давні традиції. Більшість її орнаментальних мотивів взято з 

природи. Однак, як відомо, достовірно відобразити елементи природи за 

допомогою голки й нитки неможливо, та й, напевно, народні майстри не 

відчували такої потреби. Упродовж віків в їхній творчості формувалися основні 

інтерпретації візерунків-символів, що містять чималу кількість елементів 

різного смислового навантаження. Спостерігаємо певні регіональні             

відмінності – виразне переважання  геометричних мотивів у західних регіонах 

України та рослинних – у східних. 

Карпатська, традиційна гуцульська, лемківська та бойківська            

вишивки – цінне надбання матеріальної й духовної спадщини українського 

народу, важливе джерело вивчення історії та матеріальної культури. 

Орнаментальні мотиви вишивки західних регіонів України доносять до нас 
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низку давніх оберегів, магічних знаків. У традиційних виробах, оздоблених 

вишивкою, відображені особливості етно-генетичних та культуротворчих 

процесів. Їхньому дослідженню присвячені історичні, літературні, фольклорно-

етнографічні матеріали, праці краєзнавців, етнографів, істориків та 

мистецтвознавців. Так, зокрема, перші відомості про традиційне вбрання зі 

згаданих регіонів та його оздоблення вишивкою містяться у працях                            

І. Вагилевича, С. Витвицького, Я. Головацького, В. Шухевича та ін.                  

[61,  c. 59]. 

 Важливо зазначити, що Гуцульщина та Буковина до сьогодні, на початку 

ХХІ століття, зберігають рудименти прадавніх вірувань, звичаїв та обрядів. 

Зокрема, надалі у вишивці є поширеною традиція оздоблення орнаментальними 

мотивами тих місць одягу, які прикривають найвразливіші частини тіла     

людини – горловини, верхньої плечової частини рукавів, а також подолу. Хоч 

нині ми звертаємо значно меншу увагу на оберегові властивості тканини, одягу 

та елементів його декорування, в житті давніх українців ритуальне 

застосування тканин в обрядовій сфері, повʼязаній з народженням, життям і 

смертю людини, мало велике значення. Вишиті вироби в карпатських гірських 

територіях були важливим атрибутом [61,  c. 116]. Крім побуту, нині вони 

надалі широко використовуються в інтерʼєрах місцевих церков. 

Вікове надбання народного мистецтва, багатий доробок майстринь-

вишивальниць становлять вагому підвалину творчих пошуків, які здійснюють 

випускники вижницького коледжу. В їхніх дипломних роботах виразно 

переважають геометричні мотиви, хоч нерідко зустрічаємо ритмічні уклади 

стилізованих рослинних зображень. Незважаючи на позірну простоту декору 

виробів, він зазвичай несе глибоке смислове навантаження.  

Геометричний орнамент по праву вважається найдавнішим з усіх типів 

орнаментів. Про це, зокрема, свідчить низка  архаїчних знаків-символів, які 

збереглися в первинному стані у писанкових взорах. До основних мотивів 

геометричних орнаментів належать: коло, восьмипелюсткова розетка, хрест, 
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сварга, квадрат, прямокутник, ромб, трикутник, меандр, пряма та ламана лінії, 

«S»-подібні мотиви тощо.  

Кожен зі згаданих геометричних елементів має своє значення, прадавню 

знакову символіку. Так, хрест у давні часи  вважався символом поєднання 

батьківської сонячної та вологої, земної материнської енергій. Із прийняттям 

християнства він став символом розпʼяття Христа. Натомість, трикутник – 

символ вузької брами, «яка веде до життя». Поруч із цим прямокутний 

трикутник означає єдність трьох світів: земного (явного), підземного 

(невидимого) та небесного (духовного). Водночас трикутник може 

символізувати три стихії: воду, вогонь, повітря, а також – матір, батька і 

дитину. У пізнішому часі трикутних трактувався як нероздільна єдність Отця, 

Сина і Святого духа.  

Інше значення має квадрат. Як і хрест, він є основним символом числа 

чотири, що може позначати землю, цілісність, повноту й справедливість. 

Квадрат також символізує чотири сторони світу, чотири фази буття (ранок, 

день, вечір, ніч), чотири стіни, а також, дитинство, юність, зрілість і старість 

тощо. Ця геометрична фігура – образ сакрального простору, впорядкованого й 

захищеного з усіх боків.  

Подібний до квадрата ромб із прадавніх часів Трипільської культури 

символізує плодовитість, родючість. Його значення як символу жіночого 

начала збереглося донині. На буковинських та гуцульських узорах зовнішній 

контур ромба переважно збагачений гострими зубцями, гачкоподібними 

виступами у вигляді кучерів чи рогів. Нерідко всередину ромба вписується 

восьмипелюсткова розета або хрест, що поділяє його на чотири частини, 

символізуючи засіяне поле. 

 Різноманітним є рослинний орнамент. Серед його мотивів одним з 

основних і таким популярним в Україні виступає «Дерево Життя» («Світове 

дерево»). Це символ прадавнього «Райського дерева», котре несе глибинну 

ознаку трьох основ світу – Яв, Нав і Прав. Перша з них (Яв) є стовбуром Дерева 

життя і символізує видимий, явний світ, земне існування. Нав – коріння, 

151



невидиме підземне царство потойбіччя, світ наших пращурів, наш віковий 

фундамент. Прав – крона, верхівка дерева,  втілює духовний світ, світ гармонії, 

законів і порядку. 

 Розглянемо низку інших мотивів. Так, наприклад, в орнаментиці часто 

використовують дубове листя і жолуді. Дуб здавна вважався символом 

міцності, краси і довголіття. В оздобленні парубочих сорочок часто 

зустрічається поєднання дуба і калини, що символізує невіддільність 

надзвичайної сили і невмирущої краси. Народні майстри також любили 

зображати вербу, як ще один символ життєвої сили. Натомість, яблуня в 

їхньому розумінні символізує кохання, а її насіння – символ родючості. Одним 

із найстаріших символічних дерев вважається вишня, яка може втілювати 

весну, красу, мужність, взаємну любов. 

 Важливе значення мають у вишиваних виробах квіткові мотиви. 

Використання кожної квітки також зумовлене певною символікою. Так, 

українці здавна люблять барвінок, який називають хрещатим зіллям. Ця 

вічнозелена рослина є символом молодості, а квітучий барвінок – символом 

кохання. Ружа (троянда), квітка округлої, наче сонце, форми, є символом 

дівочої краси, чистоти, доброти і достатку. Зелене листя ружі символізує 

радість. Мак також може втілювати красу, молодість, дівочу чистоту. Водночас 

червоний мак втілює скороминучість дівоцтва, краси й молодості. Ще один 

символ дівоцтва, духовного життя кожної жінки – калина. Вона знана, крім 

того, як національний символ українського роду, а її червоні ягоди асоціюються 

з краплями людської крові. Калина є неодмінним атрибутом орнаментального 

оздоблення весільних рушників та сорочок. Виноград несе символи святості, 

радості, новонародженої родини, плодючості життєвої ниви.  

Крім зображального значення орнаментів, варто згадати й про особливо 

важливу роль у вишивці кольору, про символіку барв, адже саме вони 

найсильніше притягують наш погляд, впливають на зорове сприйняття на 

підсвідомому рівні.  

152



Найулюбленішими для українців віддавна були  червоний та чорний 

кольори, про що часто згадується в народних піснях. Вони вважалися 

магічними. Червоний свідчив про життєдайну енергію сонця, асоціювався з 

коханням, радістю землі. Чорний лише в пізні часи наділили символікою смерті 

та жалоби. Раніше для наших пращурів він означав магічну силу рідної землі, 

уособлював безліч таємних знаків і закликів до родючого ґрунту, забезпечував 

урожай і достаток. 

Дослідники народного мистецтва вважають, що білий колір символізує 

світло і високу духовність, синій – холод і воду (і є часто антиподом 

червоному), жовтий позначає свободу і щастя. Найулюбленішою, після чорної і 

червоної, серед українців є зелена барва. Вона символізує ріст і розвиток, 

бурхливе прагнення до життя, молоду, дужу силу. Коричневий у вишивках 

зазвичай ототожнюють із засіяною ріллею, а сірий – з рівновагою та 

здійсненням бажань. 

У кожному регіоні України побутували свої характерні узори, композиції 

та схеми розміщення вишиваних орнаментальних мотивів, улюблені кольорові 

гами. Гуцульщина та Буковина в цьому сенсі не становлять винятку. Вікове 

надбання народного мистецтва сьогодні вивчає і творчо розвиває талановита 

молодь. Органічна єдність традицій і новацій становить основу школи вишивки 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. На загал, 

твори, які тут виконуються, за своїм функціональним призначенням можна 

поділити на кілька груп: вироби для оздоби інтер’єру (наприклад, скатертини, 

серветки, рушники), одягові вироби (дитячі, чоловічі та жіночі) та вироби 

церковно-обрядового призначення. 

Найвагомішу частину першої групи становлять рушники. Вони здавна 

були неодмінним елементом хатнього інтер’єру, складовою звичаїв та обрядів, 

зокрема, в час весілля. Діапазон творчих рішень, котрі застосовують у своїх 

працях дипломники коледжу, є широким – від тематичних композицій до 

лаконічних, чисто орнаментальних. Так, наприклад, рушник К. Іванчук                  

(2016 р.) декорований по краях насиченим рапортним геометричним 
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орнаментом. Він складається із вписаних у ромби розеток, менших ромбів. 

Візуально декор розіграний як декоративна система активних кольорових 

площин, розміщених традиційно по обидва боки подовгастого полотнища. 

Колористичну гаму можемо вважати притаманною буковинському краю – 

делікатне зіставлення жовтого, охристого та зеленого, з акцентованими 

чорними елементами. У технологічному виконанні твору використано різні 

прийоми – «косий хрестик», «прутик», техніку макраме. Вишивка виконана за 

допомогою ниток бавовни з лавсаном та муліне. 

Значно стриманіший за кольоровим вирішенням є рушник «Білий цвіт 

калини» авторства Лілії Одарченко (2014 р.). Тут також  застосоване 

декорування вишивкою по обидва боки полотнища в техніці «мереживна сітка з 

настилом» та «пряма лиштва». У виробі витончено й делікатно поєднуються 

біла та охриста барви. Прочитується символіка зображення – симетричне 

дерево життя з виноградною лозою. Згадаймо, що цей мотив був дуже 

розповсюдженим і характерним для християнських вірувань. Елегантності 

виробу надає домоткане полотно, на якому орнаменти майстерно виконані 

художницею за допомогою ниток муліне. 

Тематичний рушник «Медовий спас» І. Цуркан (2016 р.) представляє 

видовжене полотнище традиційного білого кольору. Виріб виконаний у кращих 

традиціях буковинської ручної вишивки обрядового призначення. За своєю 

стилістикою він повністю відповідає відомим зразкам рушників цього регіону й 

витриманий у життєрадісній коричнево-жовто-багряній гамі, з невеликими 

акцентами синього кольору. У загальному композиційному укладі на 

прямокутному видовженому полотнищі вдало поєднані геометризовані 

рослинні орнаментальні мотиви. Орнамент, розміщений по краях широкими 

смугами, складається з кількох рапортних фризів. У більшості мотивів по 

контуру застосована кольорова «обвідка». Традиційною є й техніка виконання – 

так звана пряма лічильна гладь (лиштва). 

Дещо інша за художнім і технологічним вирішенням робота В. Гончар 

(2014 р.). Виріб декоровано вишивкою у техніці «косий хрестик» акриловими 
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нитками на домотканому полотні. Виразні геометричні орнаментальні мотиви 

вписані у великі та малі ромби, а також трикутники. Обрана автором 

колористична гама – коричнево-зелена, зі синіми та жовтими акцентами у 

центральних частинах рапортної композиції. Особливої елегантності виробу 

додає розміщення між верхнім і нижнім рядами основного малюнка  легких 

вертикальних смуг із більших і менших сіро-синіх ромбів, що можуть  

нагадувати потоки дощу. 

Значною популярністю серед випускників відділу художньої вишивки 

користуються настільні комплекти. Проект О. Токар (2014 р.) складається з 

доріжки прямокутної форми та чотирьох оригінальних ромбоподібних 

серветок. Білі серветки традиційно декоровані по діагональних кутах зірками, 

вміщеними у квадратні поля більшого та меншого розмірів. Увесь периметр 

виробів окреслено тонким зеленим орнаментом. У колористичній гамі вишивки 

переважать жовто-зелені барви. Вдало підкреслює композиційні уклади 

використання червоних акцентів та чорної обшивки основних елементів. 

Вишивку виконано на домотканому полотні у техніках «косий хрестик» та 

«штапівка» із застосуванням ниток муліне. 

Іншою кольоровою гамою вирізняється декоративний настільник                 

Н. Голембровської (2015 р.), декорований  складними комбінаціями 

геометризованих квітів, виконаними технікою «косий хрестик». Зіставлення 

чорної і насиченої багряної барв вдало підкреслюється вкрапленнями жовтої та 

сірої. Широкий фриз вишивки складається з повторюваних орнаментальних 

мотивів, вписаних у ромби та квадрати. Внутрішня поверхня серветки 

додатково декорована вузькою смужкою геометричного орнаменту в техніці 

«штапівка». 

На основі ґрунтовного вивчення зібраних матеріалів буковинської 

Гуцульщини виконана скатертина Т. Паучек (2015 р.). Виріб вирішений у 

вигляді квадрата з білими китицями. По його краю розміщено вишуканий 

рослинно-геометризований орнамент, виконаний у техніці «косий хрестик». 

Приємно вражає колористична гама – коричнево-зелена з блідо-жовтими 
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вкрапленнями. Між двома рядами мережки використано «роздільний прутик», 

що в народній вишивці часто застосовується самостійно або як обмежувальна 

лінія. Ритмічно укладений смугами орнамент складається з трьох видів розеток, 

схожих на заквітчані хрести. 

Студенти та випускники відділу вишивки Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка часто використовують набуті 

професійні навички для оздоблення унікальних колекцій одягу. Звернення до 

народних традицій в цьому разі сприймається цілком природним і 

закономірним. Так, наприклад, І. Андрійчук та У. Слижук створили  жіночий 

ансамбль (2014 р.), що складається з  довгої жіночої сорочки й поясного одягу – 

вишитої плахти та крайки. Орнаментація сорочки, традиційного 

тунікоподібного крою, з рукавами «реглан», призібрана на вузький комір-

стійку, витримана в руслі кращих зразків вишивки гірських районів Буковини.  

Декор сконцентровано на так званій пілочці та по всьому тлу рукавів. Він 

утворений стилізованими рослинно-геометризованими квітучими гілочками. 

Органічним доповненням сорочки є поясний одяг, названий авторами «Музика 

гір», що складається з плахти у два полотнища та пояса. Оздоблення, утворене 

складними кольоровими ритмами, надає виробам яскравого, неповторного 

звучання. У технологічному виконанні ансамблю використано техніки «косий 

хрестик», «занизування», «ретязь», мережки «схрещений прутик» та «сновки».  

Чоловіча сорочка О. Балан виконана на основі новаторських авторських 

підходів (2016 р.). Вона – нетипового для давніх часів крою, з плечиками, 

вшивним у пройму рукавом, коміром-стійкою та застібкою на змійку. Проте 

розміщення орнаментів цілком відповідає класичним взірцям: вони декорують  

основні  отвори сорочки, горловину та передню частину,  манжети рукавів і 

поділ. Колористична гама побудована на основі коричневої та жовтої барв із 

використанням кількох відтінків одного кольору та доповненням зеленого. 

Орнаментальний декор згруповано в ромби й трикутники, що формують 

декоративні смуги, підкреслюючи загальний вертикальний ритм композиції. 
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Вишивка виконана нитками муліне в техніці «косий хрестик», на домотканому 

полотні. 

Божагора Н. (керівник З. Сірецька, 2016 р.) (іл. 3.3.22) представила  

суконку, що інтерпретує жіночий стрій, проте виконана вона у сучасній манері, 

що ми помічаємо в  крої (вшивний у пройму руках, виточки на грудях), також 

застосовано два  відтінки основного  полотна: білий перед й короткі рукави та 

персиково-кремова спинка й поясок. Білу частину низу плаття акцентовано не 

тільки кольором, а й відсутністю широкого фризу вишивки, що візуально наче 

створює фартух. Вишивка виконана  у ніжних, відповідних до кольору 

основного матеріалу,  персиково-кремових  та білих барвах. В ансамблі 

застосовано  декілька декоративних швів – пряма гладь, виколювання, ретязь, 

мережка «стовпчик». Матеріали – домоткане полотно, нитки муліне та DMC. 

Жіночий кептар «Гірські акорди» з комірцем-стійкою, на потаємних 

застібках-гачках до самого низу, виконаний А. Загул (керівник Т. Кройтор, 

2016) (іл. 3.3.23). Робота створена за кращими зразками верхнього традиційного 

одягу населення Карпат. Авторка поєднала сучасний крій з традиційним 

розташуванням декору, який вдало підпорядкувала конструкції виробу. Рясно 

декорована пілочка із застосуванням на кожній стороні двох широких 

геометричних вертикальних рядів рапортного взору, вписаних у ромб 

орнаментів, та кількох смужок дрібних орнаментальних мотивів. Переважаюча 

кольорова гама – жовто-зелена із застосуванням червоного та коричневого 

кольорів кількох відтінків. Аналогічний взір із жовто-коричневих ромбів зі 

зеленою обводкою, окантовує увесь виріб. Вишивку виконано у техніці «косий 

хрестик». Матеріали: гардинна тканина, тафта, муліне.  

Метою дослідження в дипломній роботі «Жіночий кептар «Гірські 

акорди» є створення методичного матеріалу, в якому б відображалась 

особливість технік вишивання та застосування їх у сучасному одязі. Завдання, 

які поставила перед собою авторка, – вивчення та узагальнення історичного 

матеріалу й мистецтвознавчої літератури; вивчення фактичного матеріалу на 

прикладі музейних експонатів; пошук нових ідей, що образно розкривають 

157



функцію народного одягу і, як наслідок, виконання серії ескізів верхнього 

жіночого одягу за народними мотивами.  

Молодіжний костюм І. Качур (керівник З. Сірецька, 2016) (іл. 3.3.24) 

складається з блузи білого кольору із комірцем-стійкою, тричвертковим 

рукавом на манжеті та відрізною баскою зі защипами, а також синьої спідниці-

олівця. Найбільш акцентовані смуги декору розміщені на пілочці та поясі 

блузи, а також по низу спідниці. Відрізні манжети й комірець зроблені зі синьої 

тканини (як і спідниця) та декоровані контрастною білою вишивкою з 

акцентами червоного й жовтого кольорів. Кольоровою облямівкою оздоблено 

краї баски. Вишивка виконана косим хрестиком, штапівкою. 

До ансамблю жіночого одягу В. Лейби (керівник З. Сірецька, 2014)                  

(іл. 3.3.25)  входить довга сорочка білого кольору, кептарик на чорному хутрі та 

стилізована червона асиметрична спідниця-запаска на широкому поясі, 

розроблені на основі буковинського народного одягу. Сорочка прикрашена 

вишивкою за класичною схемою розміщення орнаментальних мотивів. Рясно 

вишиті геометричними узорами перед та плічка рукавів, між плічками та 

манжетами – менші зірки, вишиті наче в польоті, легко, проте ритмічно. 

Орнаментальний мотив – класичні восьмикутні зірки створені перетином двох 

перпендикулярних ліній. Акцентовано вишивкою манжети й поділ. Кептарик 

декоровано аплікацією, а кольоровими балабонами створено цікаві акценти на 

грудях, пришивних кишенях та по краю спідниці-запаски. Колористична гама 

вишивки обʼєднує всі елементи строю за рахунок яскраво-червоного, жовтого 

та коричневого кольорів. Матеріали: бавовна з лавсаном, габардин, кашемір, 

муліне, акрил. 

Жіночий костюм К. Мацьопи та М. Гончарик (керівник З. Сірецька, 

2016), (іл. 3.3.26) складається з довгої білої сорочки зі вшитими рукавами, 

широкими манжетами на ґудзиках та комірцем-стійкою і світло-коричневої 

плахти з виточками й широкого пояса, вишитого в техніці «косий хрестик». 

Сорочка традиційно декорована геометричними орнаментами: комірець, 

пілочка, плічка рукавів, манжети й невеличка орнаментальна смуга по подолу. 
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Колористична гама вишивки витримана в коричневих відтінках з акцентами 

жовтого, зеленого та невеликими вкрапленнями червоного кольору. Орнамент 

поясного одягу поєднує у собі узори, використані в сорочці, з акцентованими 

вкрапленнями білого кольору. Оздоблювальні роботи виконані технікою 

«косий хрестик». Матеріали тканини – льон та лавсан, нитки – муліне й DMC. 

Жіноча блуза І. Павлюк (керівник С. Сірецька, 2016) (іл. 3.3.27)  – 

сучасного крою з відкладним комірцем, вшивним рукавом з манжетами на 

ґудзиках, виточками, на двосторонній застібці-змійці; по низу блузи і манжетів 

оброблена мереживом. У виробі поєднано сучасне й класичне розміщення 

декорованих площин. Класичною вишивкою декоровані комірець і манжети. 

Проте вертикальні рапортні орнаментальні мотиви на рукавах та пілочці блузи 

з почерговим використанням мережки та вишивки сміливо можемо віднести до 

сучасного трактування. Колористично переважає сіро-зелена гама з квітковими 

акцентами тілесно-рожевого кольору. У роботі використано подвійний косий 

хрестик, мережку з настилом, гачкування. 

Сучасна жіноча сукня В. Амоші (керівник Д. Козубовський, 2014)                    

(іл. 3.3.28) білого кольору. Декорована рослинно-геометричним орнаментом, 

жовтою шовковою ниткою кількох відтінків. Традиційно акцентовані перед, 

манжети, поділ та пояс. На рясно декорованій верхній передній частині 

майстерно застосовано кілька технік, а саме: три вертикальні смуги виконано 

мережкою з настилом через чисницю, котрі обшито простими геометричними 

узорами ромбів лічильної гладі й двобічної штапівки. Аналогічні орнаменти 

лічильної гладі використано на інших декорованих частинах. Матеріали – 

габардин, шовкові нитки. 

Чоловічий сардак темно-вишневого кольору виконаний Д. Безушко 

(керівник Т. Кройтор, 2014) (іл. 3.3.29) за кращими зразками верхнього одягу 

Закарпаття. Робота характеризується яскравою гамою кольорів, традиційним 

кроєм та цікавим поєднанням технік оздоблення. Розташування орнаментів і 

застосування технік декорування також відповідає класичним моделям цього 

виду одягу. Орнаментальні смуги розміщено на комірі-стійці, передній частині, 
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подолі та низу рукавів. Колористична гама підкреслює основний відтінок. 

Застосовано жовто-коричневу та зелену барви кількох відтінків. Техніки 

виконання: кольорові косички, декоративний шнур, качалочкова гладь, ретязь. 

Матеріали – пальтова тканина темно-вишневого кольору, акрил, муліне. 

Ансамбль молодіжного жіночого одягу Я. Василенюк (керівник                          

З.  Сірецька, 2014 р.) (іл. 3.3.30) складається з довгої сорочки сучасного крою з 

круглою горловиною та спідниці на широкому поясі, що імітує полтавську 

крилату плахту. Розміщення орнаментального декорування на цьому виробі 

поєднує у собі класичне та сучасне бачення. Рясно декорований перед, плічка 

рукавів та центральна частина низу сорочки. Вишивкою також підкреслено 

функціональні моменти крою спідниці. Колористична гама – сонячна, жовто-

багряна з рядом елементів, виконаних зеленим кольором. У вишивці 

використано такі шви, як штапівка, пряма лиштва, мережка «схрещений 

прутик», що створює чітку вертикальну ритміку. Тканини – габардин білого 

кольору, Murano Lugana світло-зеленого кольору; нитки – муліне. 

Жіночий костюм О. Головатої (керівник Т. Кройтор, 2014) (іл. 3.3.31)  

складається з білої блузи сучасного сорочкового крою з рельєфними виточками 

та блакитної спідниці-олівця з баскою на широкому поясі. Центральні мотиви 

на грудях та у нижній частині спідниці становлять собою майже тотожне 

дзеркальне відображення пʼяти вертикальних смуг, що є поєднанням кількох 

орнаментальних мотивів, традиційно для досліджуваного регіону вписаних у 

ромб. Окрім того, рапортною вишивкою декоровано поділ спідниці та баску, а 

також манжети рукавів. Використана стримана колористична гама – коричнево-

жовто-блакитна. Застосовано техніки: пряма лічильна гладь, двобічна штапівка. 

Матеріали – габардин білого та синього кольорів, білий шифон, муліне. 

Чоловіча сорочка Н. Григолінської (керівник З.  Сірецька, 2015)                        

(іл. 3.3.32) – сучасного крою з врізним рукавом та комірцем-стійкою. 

Розміщення орнаментів – традиційне для чоловічих сорочок: комір, рясно 

декорована пілочка й акцентовані манжети. Вишивка витримана в коричнево-

охристій гамі з вкрапленнями зеленого та червоного, що притаманно 

160



буковинському строю. Рапортні геометричні взори розміщено вертикальними 

смугами зі закомпонованих у ромби та частково трикутники меандр і хрестів. 

Роботу виконано в техніці «косий хрестик». Матеріали – лавсан, муліне. 

Жіночий ансамбль одягу Н. Ейсмонт та М. Демʼянюк  (керівник                        

З. Сірецька, 2015) (іл. 3.3.33) складається зі сорочки, вишитої плахти та 

широкого поясу. Сорочка класичного крою з призібраною горловиною. Багато 

орнаментовані плічка рукавів та перед. Неширокими смужками вишивки 

завершено манжети і поділ. Рослинно-схематизований орнамент з великими 

трояндами, листям і дрібними квітами з кількома смугами геометризованих 

рослинних орнаментів. Колористична гама наближена до натуральної: червоно-

рожеві квіти, зелене листя. Вишивка на поясі, в центральній частині плахти 

повторює основні мотиви декорування сорочки. Оздоблюльвані роботи 

виконано у техніках «косий хрестик», «штапівка», «зубцювання». Матеріали – 

лавсан, цвайгард, муліне, акрил. 

Жіноче пальто Ю.  Косован (керівник Н. Осташек, 2015) (іл. 3.3.34)  

чорного кольору (ймовірно автор проекту відштовхувалася від традиційної 

форми одягу – сардака, про що говорить розміщення орнаменту). Сучасний 

крій з рельєфними виточками, вшивними рукавами, прихованою застібкою. 

Вишивка розміщена традиційно. По краях виробу зроблена кольорова обмітка 

червоного та білого кольорів. Груди, поділ та низ рукавів декоровані 

рослинними квітковими орнаментами, у котрих симетрично розташовані  

великі  та менші восьмипелюсткові квіти яскравої червоно-жовтої та рожевої 

гами, а також заокруглені бутони. Вишивку виконано технікою декоративної 

гладі, що нехарактерно для регіону, проте  геометризація  рослинної 

орнаментики наштовхує на  пошук прототипів у розмаїтті сорочок саме 

Чернівецької області. Матеріали – пальтова тканина, акрил. 

Одяговий ансамбль О. Кочерган (керівник Д.  Козубовський, 2014)                        

(іл. 3.3.35)  складають сорочка майже класичного крою з врізними рукавами та 

комірцем-стійкою, а також ткані запаска та крайка. Акцентування сорочки 

вишивкою витримано у класичних традиціях: комірець, перед, рукави й поділ 
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сорочки. Колористична гама ансамблю – багряно-коричнева із вкрапленнями 

зеленого кольору. Орнамент геометричний, розміщений смугами, виконаний 

хрестиком. Рясно декоровані рукави, що поєднують у собі горизонтальні та 

вертикальні смуги декоративних мотивів. У верхній частині, на плічках,  

застосовано вишивку та мережку. На противагу горизонтальним  рядам 

вишивки  плічиків та низу рукавів, пілочка та  простір рукава вишиті  

закомпонованими у вертикальні смуги восьмикутними розетками з вусиками та  

стилізованими  деревцями, що надає загальному образу стрункості.  

Колекція дитячого одягу В. Делеган (керівник З.  Сірецька, 2015)                     

(іл. 3.3.36)  вирішена на основі сучасної інтерпретації етностроїв. Витримана у 

біло-рожевій гамі з використанням тканин, які відрізняються також і за своєю 

фактурою, що надало надати легкості певним елементам (комірці, які 

обрамлюють трикутний та округлий вирізи горловин, легкі  рукавчики-

ліхтарики та рюші-фальбанки, так звані баски, на поясі). Розміщення вишивки є 

загалом традиційним для  українського одягу: акцентовані  горловина, пілочка  

та  поділ виробів. Орнамент розміщений на поясі так, наче імітує крайку. У 

роботі використано такі техніки вишивки, як «косий хрестик» і «штапівка». 

Колористична гама вишивки (червоний, рожевий, білий та сіро-зелений) не 

контрастує з основними кольорами суконок, вигідно підкреслюючи 

конструктивні моменти крою. Матеріали – лавсан, габардин, органза, муліне.   

Ансамбль дитячих суконь В. Лодов'юк (керівник Н. Осташек, 2014)                 

(іл. 3.3.37)  біло-синьої гами, що складається з трьох суконок подібного крою з 

відрізною талією, рукавами-ліхтариками, круглими горловинами, з різного виду 

комірцями та застібками на спині. Поділ усіх суконок з невеличкою 

фальбанкою, що гарно компонується з рукавами-ліхтариками. За рахунок 

орнаментальних смуг, виконаних прямою гладдю і штапівкою, підкреслено 

конструктивні відмінності крою, а саме центральний чи бічний розріз верхньої 

спідниці та обрамлення фартушка. На пілочці кожної суконки вишито також  

закомпоновані у ромб восьмипелюсткові квіти-розетки. Вишивку, як і 
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комплекти загалом, витримано у біло-блакитній гамі. Матеріали: габардин, 

муліне. 

Чоловічий кептар А. Осташек (керівник Т. Кройтор, 2015)                                    

(іл. 3.3.38) створений за кращими зразками верхнього зимового одягу 

Гуцульщини. Авторка, зупинившись на традиційному крої, осучаснила не 

конструкцію кептаря, а матеріали та оздоблення. У виробі вдало поєднано 

вишивку бісером з аплікацією шкірою та декоративним шнуром. Таке 

оздоблення органічно поєднується зі сучасною тканиною – кашеміром білого 

кольору, який дає змогу використовувати різні техніки вишивального 

мистецтва в оздобленні верхнього традиційного одягу Карпатського регіону. 

Колористична  гама  характерна для цього виду верхнього одягу, а саме жовтий, 

зелений, коричневий та червоний кольори. У вишивці застосовано такі шви, як 

вишивка бісером за лічбою, аплікація шкірою, шнуркування. Матеріали – 

кашемір, акрил, бісер, шкіра. 

Ансамбль жіночого одягу В. Радощук  (керівник Д.  Козубовський, 2015) 

(іл. 3.3.39) нетрадиційно кремового кольору. Дещо нагадує інтерпретований 

жупан із виточками, відрізною талією та комірцем-стійкою. Розміщення 

орнаментальних мотивів у верхній частині виробу нагадує декорування 

чоловічих сорочок Центральної України. Також закомпонованим у трикутні 

поля орнаментом декоровано низ рукавів, перед і поділ виробу з акцентуванням 

застібки. Колористична гама – жовто-коричнева із зеленими вкрапленнями у 

великих центральних розетках. У роботі використано шви: косий хрестик, 

штапівка. Матеріали – льон із лавсаном, муліне. 

Довга синя сукня І. Цицак (керівник Т. Кройтор, 2015) (іл. 3.3.40)  

вирізняється приталеним силуетом, прямокутним вирізом горловини, глибоким 

розрізом зі спини, вишитим подолом та розрізом вище коліна по правому 

боковому шву, вишитим паском і акцентованою горловиною. Крій – сучасний з 

рельєфними виточками та невеличкими рукавами. Розміщення орнаментів 

певною мірою традиційне, із підкресленням горловини, талії та подолу. 

Більшою мірою декор зосереджено у верхній частині сукні. Орнамент 
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геометричний, рапортний, з традиційних квадратів та вписаних у них  хрестів. 

Кольорова гама вишивки – жовто-біло-блакитна. Орнаментальні узори виконані 

в техніках «пряма лічильна гладь», «штапівка». Матеріали – габардин, гіпюр, 

муліне. 

Жіноча сукня білого кольору М. Чорней (керівник Д.  Козубовський, 

2015) (іл. 3.3.41) сорочкового крою з виточками, прямокутною горловиною, 

спідницею середньої довжини та поясом з баскою на шнурівці. Ансамбль 

поєднує у собі класику та сучасність. Нетиповий для одягу орнамент розміщено 

по подолу та по низу рукава, підкреслено горловину та лінію талії. 

Колористична гама – жовто-зелена. Орнамент геометричний, рапортний. У 

роботі використано качалочкову гладь та штапівку. Якщо розглядати символіку 

геометричного орнаменту, то можемо говорити про характерні для регіону 

зображення великих і малих зірок, руж, компонованих у квадрати, ромби, 

трикутники. Матеріали – габардин, муліне, DMC. 

Основна мета, яку переслідують дипломники, – це сучасна інтерпретація 

та нове трактування як дуже відомих орнаментальних мотивів таких як  

восьмираменні звізди, чотирипелюсткові розетки-ружі, ромби з гачками чи 

ріжками, так і унікальних маловживаних вишитих візерунків, переважно 

геометричного характеру. Автори вдало використовують у своїх роботах 

кольорову ритміку орнаментальних смуг різної ширини, це вказує на те, що 

аналогами для створених виробів слугували автентичні українські вишивки.  

Вишиті вироби вижницької школи рясніють численними розетками-розкидками 

ромбоподібної та квадратної форм різного масштабу, і це наштовхує на думку, 

що юні художники люблять експериментувати з пропорційними величинами та 

сміливо трансформують елементи народної вишивки. У всіх роботах чітко 

простежується вплив західноукраїнського вишивального мистецтва – Буковини, 

Гуцульщини, Поділля, Бойківщини, Галичини. Останніми роками, з появою на 

ринку кольорових тканин із полотняним переплетенням, збільшилась кількість 

виробів, виконаних на кольоровому насиченому тлі. Але один із символів 

українського народу – вишитий рушник як атрибут багатьох родинних звичаїв 
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та релігійних свят – залишився видовженим прямокутним полотнищем 

традиційного білого кольору.  

 

Висновки до розділу 3 

У розділі проаналізовано своєрідні локальні риси, традиційні та 

новаторські підходи у творчості майстрів ужиткового мистецтва вижницького 

художнього осередку: студентів, випускників, викладачів коледжу. Це дає 

змогу дійти низки висновків.  

Аналіз мистецьких творів викладачів і випускників Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка демонструє, що основний акцент 

зроблено на вивченні народних традицій, їхньому ґрунтовному засвоєнні, 

творчій інтерпретації. Надбання народного мистецтва набуває цілком нових 

вимірів актуальності. Вагомими здобутками та якісно новим рівнем творів 

декоративно-ужиткового мистецтва школа у Вижниці завдячує багатолітнім 

зусиллям талановитих викладачів, їхній високій педагогічній і творчо-

професійній майстерності, оскільки традиції і новації тут повсякчас 

застосовують у практичній діяльності.  

У деревообробництві майстри вижницької школи надають перевагу 

розкутій манері виконання, мʼяким і плавним контурним лініям, легким і 

делікатним тональним переходам. У художніх виробах із дерева кристалізовано 

основні технологічні прийоми, що у своїй традиційності синтезуються з новими 

композиційними укладами. Вижницькі майстри використовують такі 

традиційні технологічні прийоми, як різьблення, гравіювання, тригранно-

виїмчаста різьба тощо. Традиційні орнаментальні мотиви набувають нового 

естетичного звучання. Вироби майстрів із дерева вирізняються багатством 

форм та їхніми авторськими модифікаціями. У них функціональне призначення 

нерозривно поєднується із декоративним. Найчастіше випускники вижницької 

школи звертаються до традиційної форми орнаментального тареля.  

Від часу заснування у коледжі відділення художньої обробки металу тут 

використовували широкий спектр технологічних прийомів. Учні опановували 

165



теоретичні й практичні знання в ділянці литва, кування, карбування, 

гравірування та ін. Своєрідною закономірністю стало також поєднання 

розмаїтих технік у різних комбінаціях. Студенти і випускники вижницького 

навчального закладу часто обирають для виконання своїх курсових і 

дипломних робіт техніку кування. Кращі твори стали окрасою навчальних 

корпусів і території навчального закладу – декоративні скульптури, 

світильники, брами, лавки, конструкції для дашків над входами тощо. У них 

проявилася висока професійна майстерність і мистецький талант молоді. 

Етномистецькі особливості у виробах з металу, а також трансформація засобів 

художньої виразності свідчать про невпинний пошук новацій.  

Твори художнього ткацтва у доробку випускників вижницької школи 

вирізняються особливим пластичним чуттям кольору, в чому вбачаються 

потужні інспірації традиційного килимарства Буковини. Текстиль відзначається 

контрастним колоритом, багатством фактури і специфічною пластикою тканої 

поверхні. Для порівняння, у вишивці насамперед робиться акцент на авторській 

інтерпретації візерункових символів різного смислового навантаження. Симбіоз 

традицій і новаторських підходів демонструють майстри передусім у 

композиційному вирішенні текстильних і вишиваних виробів. Сміливі творчі 

експерименти рівноправно межують із традиційними технологіями, давніми 

орнаментальними мотивами, самобутнім колоритом.  

Типологічний аналіз і стилістика орнаментики тканих і вишиваних робіт 

дає підстави стверджувати про переоцінку традиційного функціонального 

навантаження деяких виробів і їхній вихід за межі звичного декоративно-

ужиткового твору. Динамічні ансамблі демонструють своєрідне бачення 

тектоніки, чуття матеріалу, пропорцій, ритму в композиційному укладі.  

Отже, аналіз мистецьких творів викладачів, учнів і випускників 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка доводить 

існування давньої тяглості традицій у мистецтві цього осередку, зокрема, в 

таких галузях, як художнє деревообробництво, металірство, текстиль і 

вишивка. Варто відзначити водночас особливий інтерес представників 
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вижницької школи до новітніх ідей, внаслідок чого твори відзначаються 

оригінальністю форм і декору, стають самобутнім мистецьким явищем.  
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження на основі аналізу літературних джерел та 

мистецтво-знавчого вивчення значного за обсягом фактологічного матеріалу 

дає змогу дійти таких висновків. 

1. Історіографічний аналіз діяльності вижницької школи декоративно-

ужиткового мистецтва засвідчив зацікавлення в українській мистецтвознавчій 

науці вказаним мистецьким осередком. Проте з огляду на фрагментарність 

проаналізованих публікацій залишаються невисвітленими окремі аспекти 

окресленої у дисертації проблематики. Стан розробки питання взаємодії 

традицій та новаторських творчих концепцій у творах вижницької мистецької 

школи  залишався не цілком задовільним. Увагу дослідників зазвичай 

привертали загальні питання культурних традицій українського народу. Ці 

знання водночас  мають свою культурологічну цінність, оскільки формують 

загальну картину розвитку декоративно-ужиткового мистецтва України.  

2. Вижниця завжди славилася творчими талантами: з давніх часів тут 

розвивалися фольклорні та ярмаркові традиції, працювали численні народні 

майстри. Незважаючи на різні політичні впливи, а також історичну належність 

до різних держав, місцеві традиції, які формувалися упродовж століть, завжди 

були стійкими. Основним джерелом їхнього формування й збереження була 

мистецька освіта. Її історія у Вижниці бере початок у 1905 році, коли за 

рішенням Буковинського парламенту розпочався навчальний процес у 

новоствореній україномовній Крайовій школі різьбярства, токарства та 

металевої орнаментики (оздоби). У 1911 році школа отримала нову назву – 

«Крайовий науковий заклад токарства, різьбярства та металевої орнаментики». 

Випускники установи одержували право організовувати власну справу, 

займатись підприємництвом і навчати учнів декоративно-ужитковому 

мистецтву. Коли в 1940 році Північна Буковина, яка досі належала Румунії, 

увійшла до складу Української РСР, на базі крайової школи було утворено 

Вижницьке державне художньо-промислове училище, згодом Вижницьке 

училище прикладного мистецтва (1956), а 1994 р. навчальний заклад був 
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реорганізований у Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. 

Шкрібляка. 

Факт існування у Вижниці коледжу важко переоцінити в час, коли наша 

держава переходить на європейський зразок реального втілення політики 

децентралізації. Невелике за розмірами й кількістю населення місто зберігає 

свою привабливість значною мірою завдяки мистецькому навчальному закладу. 

Його міський простір прикрашають семестрові та дипломні праці студентів і 

випускників коледжу. Кращі з них зберігаються також у місцевому музеї. 

3. Як свідчить досвід, найкращі художньо-педагогічні результати маємо 

сьогодні в освітньому полі завдяки оптимальному поєднанню сучасного 

образного мислення з глибинним переосмисленням народних традицій. Саме в 

цьому сенсі особливий інтерес викликають творчі пошуки молоді, зокрема, 

студентів та випускників навчальних закладів декоративно-ужиткового 

профілю. До їхнього числа належить Вижницький коледж прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка як установа з давньою і багатою історією. Під 

керівництвом досвідчених педагогів молодь тут має змогу пізнавати давні 

вікові напрацювання народних майстрів та реалізувати власні оригінальні 

задуми й експерименти. У межах навчальної установи їхні індивідуальні творчі 

прагнення втілюються в традиційних матеріалах і техніках – дереві, металі, 

текстилі та вишивці. 

4. Художня обробка дерева у коледжі базується на здавна відомих формах 

виробів – тарілок, баклаг, рахв, свічників, шкатулок, скринь, топірців, оправ для 

альбомів тощо. У ході виконання виробів задіюються різноманітні прийоми 

формотворення і декорування, зокрема точіння, столярні конструкції, 

різьблення, інтарсія, інкрустація. Серед інших виокремлюється «контурне 

різьблення» (або гравірування), яке використовують для давніх мотивів так 

званого ільчастого письма. Значною популярністю користується тригранно-

виїмчаста різьба, що створює неповторну гру світлотіні й передбачає 

формування традиційних орнаментальних мотивів – «зубці», «віконці», 

«копаниці» тощо. Неповторною специфікою вирізняється так звана нігтева 
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різьба, яка утворює розповсюджені декоративні елементи «парканець», 

«сльози», «плаїки» та ін. Для стилізованих зображень рослин, тварин чи людей 

застосовують «вибране», «точковане» тло. Здавна широко використовувалася 

інтарсія. І сьогодні досвідчені майстри навчають молодь умілому застосуванню 

особливої кольорової палітри: червоного відтінку груші, коричневого – сливи, 

темно-коричневого – горіха,  бежево-білого – явора, жовтого – акації тощо. 

Крім того, можливості декорування значно розширює інкрустація вставками з 

металу, перламутру, бісеру,  рогу тощо.  

5. У Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка 

поряд із виготовленням традиційних для буковинського і гуцульського краю 

виробів останніми роками все частіше зустрічаємо виразно новаторські 

підходи. Вони відчуваються у сміливому пошуку форм та їхніх пропорційних 

контрастів, в оригінальних конструкціях та небачених раніше поєднаннях 

орнаментальних мотивів, у зіставленнях насичено декорованих і чистих 

площин, де акцентованої краси набуває природна текстура дерева. Зʼявляються 

цілком нові форми виробів, наприклад, оправи для настінних годинників чи 

настінні прикраси, котрі нагадують традиційні мисники, однак перетворюються 

на автономний елемент оздоблення інтер’єру. Кращі зразки новаторських 

підходів створили, зокрема, І. Сабадах, В. Попеску, А. Термін, І. Малофій,                 

Д. Копчук, П. Степанов, Б. Цицак, М. Слижук, Д. Тимчук,    О. Манцинішин,                       

С. Олексюк, Ю. Костинчук. 

6. Специфіка діяльності Вижницького коледжу прикладного мистецтва          

ім. В. Ю. Шкрібляка в ділянці художнього металу полягає в успішному 

поєднанні двох, здавалось би, діаметрально протилежних сфер творчості – 

ювелірного мистецтва і ковальства. Поза тим, у процесі втілення творчих 

задумів студенти і випускники навчального закладу успішно використовують 

інші технологічні прийоми – литво, гальванопластику, гравірування, 

карбування тощо. За функціональним призначення їхні вироби є також 

надзвичайно різноманітними – елементи архітектурно-просторового 

середовища (декоративні і тематичні скульптури, світильники, брами, лавки, 
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малі архітектурні форми), предмети сакрального призначення (ікони, хрести, 

свічники, оправи для церковних книг), творчі ремікси на тему холодної зброї 

(багато декоровані бартки, сокири, ножі), декоративно-ужиткові вироби і 

сувенірні плакетки, медалі, значки тощо.  

7. Помітними  останніми роками стали зрушення в ділянці гарячої 

обробки грубого металу шляхом кування. Крім традиційних ужиткових 

виробів, тут все частіше зустрічаються унікальні тематичні твори виставкового 

характеру. Випускники навчальної установи звертаються до виконання 

оригінальних композицій для екстер’єрного архітектурно-просторового 

середовища. Так, у 2018 р. міський простір Вижниці прикрасили майстерно 

виконані пам’ятні знаки «Буковинське віче» (І. Труфен) і «Борцям за волю 

України» (І. Ємчура, П. Колотило, Ю. Мендришора). 

В ювелірних виробах студентів і випускників навчального закладу 

найчастіше використовується срібло, дорогоцінні і напівдорогоцінні камені. 

Творчі здобутки молодих вижницьких майстрів біжутерії стали 

загальновідомими, вони неодноразово отримували спеціальні нагороди та 

відзнаки на всеукраїнських виставках і конкурсах. Поруч із традиційними 

підходами, де особливе місце займає техніка філіграні, помітним є прагнення 

до оригінальних образних рішень, використання новаторських зображально-

пластичних та орнаментальних композицій. Воно властиве, зокрема, роботам         

В. Аронович, І. Пилипко, Н. Перепічки, Т. Іванського, А. Чорної та ін. 

8. Традиційна культура орнаменту займає особливе місце у численних 

творах, виконаних у техніках ткацтва. Праці студентів та випускників 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка 

відзначаються глибинним пластичним відчуттям кольору, гармонійною 

побудовою барвистої гами, в чому проявляється потужний та безпосередній 

вплив традиційного буковинського килимарства. Молоді митці широко 

використовують авторські інтерпретації традиційного орнаментального декору 

з його складною знаковою системою та викристалізованою упродовж століть 

символікою. Значною популярністю користуються, зокрема, композиційні 
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схеми, притаманні для давнього в регіоні писанкарства. Спостерігаємо 

практику вилучення окремих звичних елементів орнаменту із загального 

орнаментального ряду та переведення їх у ранг асоціативних сюжетно-

тематичних композицій. Поруч із цим студенти і випускники все частіше 

звертаються до авторських зображально-живописних композицій, де текстильні 

вироби  вочевидь межують із декоративним малярством. Крім площинних 

складових, у цьому разі можуть з’являтися об’ємно-просторові деталі.  

9. На відміну від текстилю, який усе більшою мірою відображає сучасні 

тенденції, вишивка, яку виконують випускники Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка, здебільшого зберігає давні 

традиції. Вікове надбання народного мистецтва, багатий доробок майстринь-

вишивальниць становлять вагому підвалину сучасних творчих пошуків. У 

дипломних роботах виразно переважають геометричні мотиви, хоч нерідко 

зустрічаємо ритмічні уклади стилізованих рослинних зображень. Твори, які 

виконуються у вижницькому навчальному закладі, за функціональним 

призначенням можна поділити на кілька груп: вироби для оздоби інтер’єру 

(скатертини, серветки, рушники тощо), одягові вироби (дитячі, чоловічі та 

жіночі) та вироби церковно-обрядового призначення.  

Українська вишивка сьогодні переживає період відродження, набуває 

значного поширення не лише в Україні, а й за кордоном, нерідко з’являється на 

міжнародних подіумах високої моди. Використовуючи ці переваги, українські 

митці перебувають у постійному пошуку свіжих і цікавих креативних ідей. 

Зростаюча популярність вишивки відкриває значні перспективи для 

випускників Вижницького коледжу прикладного мистецтва                                  

ім. В. Ю. Шкрібляка, дає змогу реалізувати набуті знання і творчий потенціал.  
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СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 

3.1.1.   Максимів  Дмитро. Тематичний таріль «Навіки разом», 1971 р. липа,                 

40 см, пластична різьба, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.2.   Вольський Ігор. Тематичний таріль «Перемога», 1978 р., груша, 45 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.3.   Мостовий Костянтин. Тематичний таріль «30 років Перемоги», 1975 р., 

груша, 35см, різьба, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.4.   Олексієв Андрій. Тематичний таріль «ВУПМ до 65-річчя», 1971 р., груша,  

35см, пластична різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.5.   Гуменюк Михайло. Тематичний таріль «О. Довбуш», 1971 р. груша, 40 см, 

пластична різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.6.   Демедюк Марія. Тематичний таріль «Буковина», 1989 р., груша, 50 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.7.   Попюк Віталій. Тематичний таріль «В.Ю.Шкрібляк», 2005 р., груша, 50см, 

пластична різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.8.   Узун Павло. Тематичний таріль, 1995 р., груша, 45 см, «суха різьба», 

інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.9.   Мислюк  Степан. Тематичний таріль, 1993 р., груша, 45см, розпис, Музей 

ВКПМ [фото автора].   

3.1.10. Скобляк Степан. Орнаментальний таріль «Горлиця», 1995 р., липа, 45см, 

розпис, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.11. Сойчук Марія. Орнаментальний таріль «Писанка», 2013 р., груша, 40см, 

розпис, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.12. Шалдюк Володимир. Орнаментальний таріль, 1983 р., груша, 40см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.13. Мицько Максим. Декоративний таріль, 1985 р., груша, 35 см, «суха 

різьба», Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.14.  Остафійчук Анатолій. Орнаментальний таріль, 1986 р., груша, 40 см, «суха 

різьба», Музей ВКПМ [фото автора]. 
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3.1.15. Артеменко Денис. Орнаментальний таріль, 1999 р., груша, 48 см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.16. Марчук О. Орнаментальний таріль, 2005 р., груша, 50 см., інкрустація, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.17.  Гуменчук Богдан. Орнаментальний таріль, 1991 р., груша, 48 см, «суха 

різьба», Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.18.  Миронюк  Юрій. Орнаментальний таріль, 1995 р., груша, 45 см, «суха 

різьба», Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.19.   Навроцька Марія. Орнаментальний таріль, 1997 р., груша, 50 см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.20.   Данко Микола. Орнаментальний таріль 2002р. груша, р. 40 см. «суха 

різьба», Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.21.    Калинич Іван. Орнаментальний таріль, 2003 р., груша, 50 см, «суха 

різьба», Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.22.   Мотуз Роман. Тематична таріль «Первоцвіт»,  2005 р., груша, 50 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.23.   Харитонов Степан. Скринька-шкатулка, 2012 р., груша, 35х45 см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.24.   Перунський Дмитро. Альбом «Гармонія миті», 2010 р., груша, 35х45 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.25.  Харитонов Степан. Декоративний альбом «Карпатські мотиви», 2013 р., 

груша, 35х45 см, різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.26.   Гаврилюк Микола. Настінний годинник, 1981 р., груша, 35 см, різьба,  

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.27.  Дементієв Ігор. Футляр для годинника, 1991 р., груша, 180х45 см, 

пластична різьба, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.28.   Лапшин Олександр. Настінний годинник, 2010 р., груша, 35 см,  «суха» 

різьба,  Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.29.   Слижук Микола. Годинник «Чумацький шлях», 2014 р., груша, 40х80 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 
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3.1.30.   Марцинішин Олег. Годинник «Хвилі спілкування», 2015 р., груша,                

25х40 см,  інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.31.  Ліварюк Сергій. Декоративний таріль «Рондо», 2006 р., груша, 45 см, 

плоскорельєфна  різьба, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.32.   Кришка Богдан. Бочівка «Родинне свято», 2013 р., груша, 35х15х45 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.33.  Кухтарук Ярослав. Винний набір «Пора квітуча», 2013 р., груша,       

30х20х45 см, різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.34.  Мазарчук  Леонід. Винний набір «Святковий», 1990 р., груша, 35х45х50 

см, різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.35.   Маковійчук Роман. Винний набір «Стрічаймося», 2014 р., горіх, 50х40х20 

см, різьба, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.36.   Клим Степан. Винний набір «Святковий», 2003 р., груша, 17х35 см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.37.   Куцмида Ярослав. Сувенірний набір «Великдень»,  2010 р., груша, 35 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.38.   Цицак Богдан. Подарунковий набір «Великодній», 2014 р., груша, горіх, 

45х60 см, різьба, інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.39.   Попеску Віталій. Свічник «Трійця», 2005 р., груша, 25х50 см, «суха» 

різьба,  Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.40.   Термін Андрій. Свічник «Благовість», 2008 р., груша, 25х47 см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.1.41.   Малофій Іван. Свічник «Великодній», 2010 р., груша, 35х45 см, «суха» 

різьба, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.1.    Кузь Євген. Вивіска «Музей ВКПМ», 2013 р., чорний метал, 70х100 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.2.    Годомич Назар. Кована композиція «В рамках історії ВКПМ», 2015 р., 

чорний метал, 200х300см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.3.   Клим Дмитро. Кована скриня «Чарівні мрії», 2011 р., чорний метал, 

37х45х60 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 
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3.2.4.   Калічин Андрій. Свічник «Трипілля», 2014 р., чорний метал, 27х35х50 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.5.   Клим Степан. Декоративний свічник «Великодній», 2013 р., чорний метал, 

70х35 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.6.   Манілов Юрій. Декоративний свічник «Великодній»,  2012 р., чорний 

метал, 65х32 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.7.   Чвир Антон. Кований свічник «Трійця», 2016 р., чорний метал, 75х40 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.8.  Любківський Іван. Кована лампадка, 2014 р., чорний метал, 20х60 см, Музей 

ВКПМ [фото автора]. 

3.2.9.   Скрипник Олег. Годинник, 2013 р., чорний метал, 40х60 см, Музей ВКПМ 

[фото автора]. 

3.2.10.  Джуряк Марко. Підставка під квіти, 2011 р., чорний метал, 30х50 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.11. Касянюк Василь. Тематичне панно «Рідна мати моя», 2011 р., чорний 

метал, 60х80 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.12. Гижа Олег. Кована металопластика «Ніч на Івана Купала»,  2014 р., чорний 

метал, 38х48 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.13. Дідик Дмитро. Кована металопластика «Зустріч», 2012 р., чорний метал, 

35х55 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.14. Рошка Іван. Обємно-просторова композиція «Голодомор», 2010 р., чорний 

метал, 40х60 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.15. Тащук Олекандр. Кована металопластика «Розп’яття», 2011 р., чорний 

метал, 120х250 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.16. Капуш В. «Ікона-складень», 1995 р. Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.17. Славійчук Юрій. Оправа для ікони, 1998 р., мельхіор, мідь, 29х21 см, Музей 

ВКПМ [фото автора]. 

3.2.18. Татарин Олександр. Настільна ікона «Вижницька Божа Матір», 2009 р., 

срібло, 9х13 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 
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3.2.19. Бойчук  Святослав. Ікона «Святий Миколай»,  2011 р., срібло, 9х12 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.20. Майгур Тетяна. Нагрудний хрест, 1992 р., срібло, 10х15 см, Музей ВКПМ 

[фото автора]. 

3.2.21. Дицьо Володимир. Нагрудний хрест, 1995 р., срібло, 4х15 см, Музей ВКПМ 

[фото автора]. 

3.2.22. Іванчук  Іван.  Нагрудний хрест, 2002 р., срібло, 5х10 см, Музей ВКПМ 

[фото автора]. 

3.2.23. Труфен  Галина. Архієрейський хрест, 2013 р., срібло, 17х9 см, Музей 

ВКПМ [фото автора]. 

3.2.24. Данилюк  Іван. Напрестольний хрест, 2000 р., бронза, мідь, 35х20 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.25. Панько Василь. Оправа для Біблії, 1996 р., мельхіор, 13х18 см, Музей 

ВКПМ [фото автора]. 

3.2.26. Куконін Олексій.  Вінчальна корона, 2000 р., мельхіор, латунь, емаль,       

20х21 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.27. Дяченко Анатолій. Плакетка «80-річчя ВУПМ», 1985 р., бронза 10х15 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.28. Павлович Михайло. Набір значків «Шевченківські дні», 2014 р., бронза, 

срібло, 2х4 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.29. Дебрин  Валентина. Медаль «В.Ю. Шкрібляк», 2016 р., срібло, груша,                 

9 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.30. Симчич Юліанна. Медаль та орден «Захисник Вітчизни», 2016 р., срібло, 

емаль, 26х5 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.31. Максимюк Юрій. Мисливський ніж, 2016 р., срібло, ебоніт, сталь,                

26х5 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.32. Оринчук Владислав. Декоративний ніж, 2014 р., срібло, мідь, сталь,               

25х5 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.33. Урсулян Ілля. Кортик, 2016 р., срібло, ебоніт, 35х8 см, Музей ВКПМ 

[фото автора]. 
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3.2.34. Перепічка Наталія. Косметичне дзеркало «Дерево життя», 2016 р., срібло, 

груша, 24х12 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.35. Пилипко Галина. Сувенірне яйце «Пасхальна писанка», 2016 р., срібло, 

цирконій, 11х6 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.36. Денис Іван. Конкурсна нагорода «Ювелірна зірка», 2010 р., 20х10 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.37. Кольцова Ірина. Сувенір-скринька, 1997 р., срібло, мельхіор, 25х11 см, 

Музей ВКПМ  [фото автора]. 

3.2.38. Субота Олег. Цукерниця, 1992 р., мідь, 25 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.39. Назарчук Василь. Ваза «Сніжна», 1986 р., мідь, бронза, 40 см, Музей 

ВКПМ [фото автора]. 

3.2.40. Комашня Василь. Набір для вина, 1974 р., мельхіор, 15 см, Музей ВКПМ 

[фото автора]. 

3.2.41. Севостьянов Валерій. Цукерниця, 1985 р., мідь, 15 см, Музей ВКПМ [фото 

автора]. 

3.2.42. Паладій Ігор. Цукерниця, 1986 р., мідь, 19 см, Музей ВКПМ [фото 

автора]. 

3.2.43. Аронович Володимир. Жіночий ювелірний набір «Едельвейс», 2012 р., 

срібло, 10х7 см, Музей ВКПМ [фото автора].  

3.2.44. Бень Назарій. Жіночий ювелірний набір, 2014 р., срібло, 10х5 см, Музей 

ВКПМ [фото автора]. 

3.2.45. Бойчук Святослав. Жіноче ювелірне кольє «Райська пташка», 2014 р., 

срібло, 10х5 см, Музей ВКПМ [фото автора].  

3.2.46. Іванський Тарас. Чоловічий набір «Таємничі кола», 2016 р., срібло, шкіра, 

5х14 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.47. Гаврилов  Євген. Чоловічий набір «Легенева вдача», 2016 р., срібло, 

шкіра, 7х14 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.2.48. Логвинюк Лілія. Жіночий пояс «Цариця ночі», 2016 р., срібло, 6х7 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 
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3.2.49. Коваль Тетяна. Футляр для окулярів, 2013 р., срібло, шпон, 16х5 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.1. Михайлюк  Марія. Килим «Ритми Гуцулії», 2013 р., вовна, 220х140 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.2. Горуш Тетяна. Гобелен «Ювілейний», 2009 р. вовна, бавовна, 100х45 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.3. Місікевич Наталія. Гобелен «Весна», 2001 р., вовна, бавовна, 150х70 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.4. Сікора Богдана. Гобелен «Весняний передзвін», 1994 р. вовна, бавовна 

95х50 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.5.  Чаплигіна Тетяна. Гобелен «Весна», 2002 р. вовна, 140х80 см,  Музей 

ВКПМ [фото автора]. 

3.3.6. Хомчик Ганна. Гобелен «Зорі дитинства», 1997 р., вовна, бавовна                 

200х70 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.7. Якобуца Ганна.  Панно «Різдво», 1997 р., вовна, бавовна, 160х100 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.8. Тирон Наталія. Панно «Осінь», 2003 р., вовна, картон 90х70 см, Музей 

ВКПМ [фото автора]. 

3.3.9. Голуб Наталія. Гобелен «Філософія життя», 2008 р., вовна, бавовна, 

120х90 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.10. Дутчак Роксолана. Гобелен «Небесна сотня», 2015 р., вовна, бавовна, 

110х70 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.11. Гукасян К. Панно «Гойдалка життя», 2017 р., вовна, бавовна, Музей 

ВКПМ [фото автора]. 

3.3.12. Козлова Марія. Тематичне панно «Весільні ворота», 2005 р., поролон, 

нитки, 130х90 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.13. Курова Анастасія. Гобелен «Буковинське весілля», 2003 р., вовна, 

бавовна, 120х150 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.14. Васильєва Марія. Гобелен «Весняний танок», 2006 р., вовна, акрил, 

195х95 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 
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3.3.15. Якобуца Микола. Гобелен «Лісоруби», 2006 р., вовна, 150х100 см, Музей 

ВКПМ [фото автора]. 

3.3.16. Заваріна Наталія. Гобелен «Ніч на Івана Купала», 2009 р., вовна,                  

150х100 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.17. Петращук Оксана. Гобелен «Поезія часу», 1995 р., вовна, бавовна,                   

80х35 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.18. Бочуновська Євгенія. Гобелен «Т.Г. Шевченко», 1950 р., вовна, бавовна, 

140х110 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.19. Сьома Наталія. Гобелен «Леся Українка», 1991 р., вовна, бавовна,               

125х70 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.20. Лебко Інна. Гобелен «Ювілейний», 1995 р., вовна, бавовна, 100х50 см, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.21. Андрусенко Вікторія. Подушка декоративна «Диво-писанка», 2010 р., 

вовна, 45х45 см, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.22. Божагора Надія. Молодіжна сукня «Осінній сонет», 2016 р., лавсан, р. 42, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.23.  Загул Аліна. Жіночий кептар «Гірські акорди», 2016 р., лавсан, р. 44-46, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.24.  Качур Ірина. Молодіжний костюм «Водограй», 2016 р., цвайгард, р. 44, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.25.  Лейба Валентина. Жіночий одяг «Буковинські співаночки», 2014 р., 

лавсан, р. 44,  Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.26. Мацьопа Каріна, Гончарик Мар'яна. Жіночий одяг «Серпанкові сни»,  

2016 р., лавсан, цвайгард, р. 44, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.27. Павлюк Іоланта. Жіноча блуза «Буковинські співаночки», 2016 р., лавсан, 

р. 44, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.28.  Амоші Вікторія. Жіноча сукня «Трояндова»,  2014 р., габардин, р. 42, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.29  Безушко Діана. Чоловічий сардак «Легінь»,  2014 р., кашемір, р. 50, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 
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3.3.30.  Василенюк Яна. Жіночий одяг «Відлуння часу», 2014 р., цвайгард, 

габардин, р. 42, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.31. Головата Олена. Жіночий костюм «Зоряна», 2014 р., шифон, габардин,             

р. 42, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.32. Григолінська Наталія. Чоловіча сорочка «Батьківські сни», 2015 р., 

лавсан, р. 48, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.33. Ейсмонт Наталія, Демʼянюк Марʼяна. Жіночий поясний одяг «Трояндові 

сни», 2015 р., цвайгард, р. 44, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.34. Косован Юлія. Жіноче пальто «Осінній мотив», 2015 р., кашемір, р. 44, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.35. Кочерган Олеся. Жіночий стилізований костюм «Мелодія квітів»,                  

2014 р., лавсан, р. 44-46, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.36. Делеган Валерія. Дитячий одяг «Подоляночка», 2015 р., шифон, габардин, 

р. 34, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.37. Лодовʼюк Вероніка. Дитячий одяг «Казка», 2014 р., габардин, р. 30-32, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.38  Осташек Анна. Чоловічий кептар «Гірський передзвін», 2015 р., кашемір, 

р. 44-46, Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.39  Радощук Вікторія. Жіночий плащ «Рута-розмай», 2015 р., цвайгард, р. 44, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.40  Цицак Іванна. Вечірня сукня «Зоряний шлях», 2015 р., габардин, р. 44, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 

3.3.41  Чорней Марія. Жіноча сукня «Весняна казка», 2015 р., габардин,  р. 44, 

Музей ВКПМ [фото автора]. 
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ДОДАТОК  А. 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.1.   Максимів  Дмитро. Тематичний таріль «Навіки разом», 1971 р. липа,                 

40 см, пластична різьба, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.2.   Вольський Ігор. Тематичний таріль «Перемога», 1978 р., груша, 45 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.3.   Мостовий Костянтин. Тематичний таріль «30 років Перемоги», 1975 р., 

груша, 35см, різьба, Музей ВКПМ. 

 

 

 

206



 

ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.4.   Олексієв Андрій. Тематичний таріль «ВУПМ до 65-річчя», 1971 р., груша,  

35см, пластична різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.5.   Гуменюк Михайло. Тематичний таріль «О. Довбуш», 1971 р. груша, 40 см, 

пластична різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.6.   Демедюк Марія. Тематичний таріль «Буковина», 1989 р., груша, 50 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7.   Попюк Віталій. Тематичний таріль «В.Ю.Шкрібляк», 2005 р., груша, 50см, 

пластична різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.8.   Узун Павло. Тематичний таріль, 1995 р., груша, 45 см, «суха різьба», 

інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.9.   Мислюк  Степан. Тематичний таріль, 1993 р., груша, 45см, розпис, Музей 

ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.10. Скобляк Степан. Орнаментальний таріль «Горлиця», 1995 р., липа, 45см, 

розпис, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.11. Сойчук Марія. Орнаментальний таріль «Писанка», 2013 р., груша, 40см, 

розпис, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.12. Шалдюк Володимир. Орнаментальний таріль, 1983 р., груша, 40см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.13. Мицько Максим. Декоративний таріль, 1985 р., груша, 35 см, «суха 

різьба», Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.14.  Остафійчук Анатолій. Орнаментальний таріль, 1986 р., груша, 40 см, «суха 

різьба», Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.15. Артеменко Денис. Орнаментальний таріль, 1999 р., груша, 48 см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.16. Марчук О. Орнаментальний таріль, 2005 р., груша, 50 см., інкрустація, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.17.  Гуменчук Богдан. Орнаментальний таріль, 1991 р., груша, 48 см, «суха 

різьба», Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.18.  Миронюк  Юрій. Орнаментальний таріль, 1995 р., груша, 45 см, «суха 

різьба», Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.19.   Навроцька Марія. Орнаментальний таріль, 1997 р., груша, 50 см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.20.   Данко Микола. Орнаментальний таріль 2002р. груша, р. 40 см. «суха 

різьба», Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.21.    Калинич Іван. Орнаментальний таріль, 2003 р., груша, 50 см, «суха 

різьба», Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.22.   Мотуз Роман. Тематична таріль «Первоцвіт»,  2005 р., груша, 50 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.23.   Харитонов Степан. Скринька-шкатулка, 2012 р., груша, 35х45 см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.24.   Перунський Дмитро. Альбом «Гармонія миті», 2010 р., груша, 35х45 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.25.  Харитонов Степан. Декоративний альбом «Карпатські мотиви», 2013 р., 

груша, 35х45 см, різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.26.   Гаврилюк Микола. Настінний годинник, 1981 р., груша, 35 см, різьба,  

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

3.1.27.  Дементієв Ігор. Футляр для годинника, 1991 р., груша, 180х45 см, 

пластична різьба, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.28.   Лапшин Олександр. Настінний годинник, 2010 р., груша, 35 см,  «суха» 

різьба,  Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.1.29.   Слижук Микола. Годинник «Чумацький шлях», 2014 р., груша, 40х80 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.30.   Марцинішин Олег. Годинник «Хвилі спілкування», 2015 р., груша,                

25х40 см,  інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.1.31.  Ліварюк Сергій. Декоративний таріль «Рондо», 2006 р., груша, 45 см, 

плоскорельєфна  різьба, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

. 

3.1.32.   Кришка Богдан. Бочівка «Родинне свято», 2013 р., груша, 35х15х45 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.1.33.  Кухтарук  Ярослав. Винний набір «Пора квітуча», 2013 р., груша,       

30х20х45 см, різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.1.34.  Мазарчук  Леонід. Винний набір «Святковий», 1990 р., груша, 35х45х50 

см, різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.1.35.   Маковійчук Роман. Винний набір «Стрічаймося», 2014 р., горіх, 50х40х20 

см, різьба, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

  

 

3.1.36.   Клим Степан. Винний набір «Святковий», 2003 р., груша, 17х35 см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.1.37.   Куцмида Ярослав. Сувенірний набір «Великдень»,  2010 р., груша, 35 см, 

різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.1.38.   Цицак Богдан. Подарунковий набір «Великодній», 2014 р., груша, горіх, 

45х60 см, різьба, інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.1.39.   Попеску Віталій. Свічник «Трійця», 2005 р., груша, 25х50 см, «суха» 

різьба,  Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

3.1.40.   Термін Андрій. Свічник «Благовість», 2008 р., груша, 25х47 см, різьба, 

інкрустація, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.1.41.   Малофій Іван. Свічник «Великодній», 2010 р., груша, 35х45 см, «суха» 

різьба, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.1.    Кузь Євген. Вивіска «Музей ВКПМ», 2013 р., чорний метал, 70х100 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

 

3.2.2.    Годомич Назар. Кована композиція «В рамках історії ВКПМ», 2015 р., 

чорний метал, 200х300см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.3.   Клим Дмитро. Кована скриня «Чарівні мрії», 2011 р., чорний метал, 

37х45х60 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.4.   Калічин Андрій. Свічник «Трипілля», 2014 р., чорний метал, 27х35х50 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.5.   Клим Степан. Декоративний свічник «Великодній», 2013 р., чорний метал, 

70х35 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.6.   Манілов Юрій. Декоративний свічник «Великодній»,  2012 р., чорний 

метал, 65х32 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.7.   Чвир Антон. Кований свічник «Трійця», 2016 р., чорний метал, 75х40 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.8.  Любківський Іван. Кована лампадка, 2014 р., чорний метал, 20х60 см, Музей 

ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.9.   Скрипник Олег. Годинник, 2013 р., чорний метал, 40х60 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.10.  Джуряк Марко. Підставка під квіти, 2011 р., чорний метал, 30х50 см, 

Музей ВКПМ. 

 

 

 

254



 

ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.11. Касянюк Василь. Тематичне панно «Рідна мати моя», 2011 р., чорний 

метал, 60х80 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.12. Гижа Олег. Кована металопластика «Ніч на Івана Купала»,  2014 р., чорний 

метал, 38х48 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.13. Дідик Дмитро. Кована металопластика «Зустріч», 2012 р., чорний метал, 

35х55 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.14. Рошка Іван. Обємно-просторова композиція «Голодомор», 2010 р., чорний 

метал, 40х60 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.15. Тащук Олекандр. Кована металопластика «Розп’яття», 2011 р., чорний 

метал, 120х250 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 

 

 

3.2.16. Капуш В. «Ікона-складень», 1995 р. Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.17. Славійчук Юрій. Оправа для ікони, 1998 р., мельхіор, мідь, 29х21 см, Музей 

ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А. 

 ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.18. Татарин Олександр. Настільна ікона «Вижницька Божа Матір», 2009 р., 

срібло, 9х13 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.19. Бойчук  Святослав. Ікона «Святий Миколай»,  2011 р., срібло, 9х12 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.20. Майгур Тетяна. Нагрудний хрест, 1992 р., срібло, 10х15 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.21. Дицьо Володимир. Нагрудний хрест, 1995 р., срібло, 4х15 см, Музей 

ВКПМ. 

 

 

 

265



ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.22. Іванчук  Іван.  Нагрудний хрест, 2002 р., срібло, 5х10 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.23. Труфен  Галина. Архієрейський хрест, 2013 р., срібло, 17х9 см, Музей 

ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.24. Данилюк  Іван. Напрестольний хрест, 2000 р., бронза, мідь, 35х20 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.25. Панько Василь. Оправа для Біблії, 1996 р., мельхіор, 13х18 см, Музей 

ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.26. Куконін Олексій.  Вінчальна корона, 2000 р., мельхіор, латунь, емаль,       

20х21 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.27. Дяченко Анатолій. Плакетка «80-річчя ВУПМ», 1985 р., бронза 10х15 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

3.2.28. Павлович Михайло. Набір значків «Шевченківські дні», 2014 р., бронза, 

срібло, 2х4 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.29. Дебрин  Валентина. Медаль «В.Ю. Шкрібляк», 2016 р., срібло, груша,                 

9 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.30. Симчич Юліанна. Медаль та орден «Захисник Вітчизни», 2016 р., срібло, 

емаль, 26х5 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.31. Максимюк Юрій.  Мисливський ніж, 2016 р., срібло, ебоніт, сталь,                

26х5 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.32. Оринчук Владислав. Декоративний ніж, 2014 р., срібло, мідь, сталь,               

25х5 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.33. Урсулян Ілля. Кортик, 2016 р., срібло, ебоніт, 35х8 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.34. Перепічка Наталія. Косметичне дзеркало «Дерево життя», 2016 р., срібло, 

груша, 24х12 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

  

 

3.2.35. Пилипко Галина. Сувенірне яйце «Пасхальна писанка», 2016 р., срібло, 

цирконій, 11х6 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.36. Денис Іван. Конкурсна нагорода «Ювелірна зірка», 2010 р., 20х10 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.37. Кольцова Ірина. Сувенір-скринька, 1997 р., срібло, мельхіор, 25х11 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.38. Субота Олег. Цукерниця, 1992 р., мідь, 25 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.39. Назарчук Василь. Ваза «Сніжна», 1986 р., мідь, бронза, 40 см, Музей 

ВКПМ. 

 

283



 

ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.40. Комашня Василь. Набір для вина, 1974 р., мельхіор, 15 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.41. Севостьянов Валерій. Цукерниця, 1985 р., мідь, 15 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.42. Паладій Ігор. Цукерниця, 1986 р., мідь, 19 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.43. Аронович Володимир. Жіночий ювелірний набір «Едельвейс», 2012 р., 

срібло, 10х7 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.44. Бень Назарій. Жіночий ювелірний набір, 2014 р., срібло, 10х5 см, Музей 

ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.45. Бойчук Святослав. Жіноче ювелірне кольє «Райська пташка», 2014 р., 

срібло, 10х5 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.46. Іванський Тарас. Чоловічий набір «Таємничі кола», 2016 р., срібло, шкіра, 

5х14 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.47. Гаврилов  Євген. Чоловічий набір «Легенева вдача», 2016 р., срібло, 

шкіра, 7х14 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.48. Логвинюк Лілія. Жіночий пояс «Цариця ночі», 2016 р., срібло, 6х7 см, 

Музей ВКПМ. 

 

 

 

 

 

 

 

292



ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.2.49. Коваль Тетяна. Футляр для окулярів, 2013 р., срібло, шпон, 16х5 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК А 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.1. Михайлюк  Марія. Килим «Ритми Гуцулії», 2013 р., вовна, 220х140 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК А 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.2. Горуш Тетяна. Гобелен «Ювілейний», 2009 р. вовна, бавовна, 100х45 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК А 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.3. Місікевич Наталія. Гобелен «Весна», 2001 р., вовна, бавовна, 150х70 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК А 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.4. Сікора Богдана. Гобелен «Весняний передзвін», 1994 р. вовна, бавовна 

95х50 см, Музей ВКПМ. 

297



ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.5. Чаплигіна Тетяна. Гобелен «Весна», 2002 р. вовна, 140х80 см,  

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.6. Хомчик Ганна. Гобелен «Зорі дитинства», 1997 р., вовна, бавовна                 

200х70 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.7. Якобуца Ганна.  Панно «Різдво», 1997 р., вовна, бавовна, 160х100 

см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.8. Тирон Наталія. Панно «Осінь», 2003 р., вовна, картон 90х70 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

3.3.9. Голуб Наталія. Гобелен «Філософія життя», 2008 р., вовна, бавовна, 

120х90 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.10. Дутчак Роксолана. Гобелен «Небесна сотня», 2015 р., вовна, 

бавовна, 110х70 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.11 Гукасян К. Панно «Гойдалка життя», 2017 р., вовна, бавовна, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.12. Козлова Марія. Тематичне панно «Весільні ворота», 2005 р., 

поролон, нитки, 130х90 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.13 Курова Анастасія. Гобелен «Буковинське весілля», 2003 р., вовна, 

бавовна, 120х150 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.14 Васильєва Марія. Гобелен «Весняний танок», 2006 р., вовна, акрил, 

195х95 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.15. Якобуца Микола. Гобелен «Лісоруби», 2006 р., вовна, 150х100 см, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.16. Заваріна Наталія. Гобелен «Ніч на Івана Купала», 2009 р., вовна,                  

150х100 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.17 Петращук Оксана. Гобелен «Поезія часу», 1995 р., вовна, бавовна, 

80х35 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.18. Бочуновська Євгенія. Гобелен «Т.Г. Шевченко», 1950 р., вовна, 

бавовна, 140х110 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.19. Сьома Наталія. Гобелен «Леся Українка», 1991 р., вовна, бавовна, 

125х70 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.20. Лебко Інна. Гобелен «Ювілейний», 1995 р., вовна, бавовна, 100х50 

см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.21. Андрусенко Вікторія. Подушка декоративна «Диво-писанка», 2010 

р., вовна, 45х45 см, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.22. Божагора Надія. Молодіжна сукня «Осінній сонет», 2016 р., лавсан, р. 42, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.23.  Загул Аліна. Жіночий кептар «Гірські акорди», 2016 р., лавсан, р. 44-46, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.24.  Качур Ірина. Молодіжний костюм «Водограй», 2016 р., цвайгард, р. 44, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.25.  Лейба Валентина. Жіночий одяг «Буковинські співаночки», 2014 р., 

лавсан, р. 44,  Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.26. Мацьопа Каріна, Гончарик Мар'яна. Жіночий одяг «Серпанкові сни»,  

2016 р., лавсан, цвайгард, р. 44, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.27. Павлюк Іоланта. Жіноча блуза «Буковинські співаночки», 2016 р., лавсан, 

р. 44, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.28.  Амоші Вікторія. Жіноча сукня «Трояндова»,  2014 р., габардин, р. 42, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.29  Безушко Діана. Чоловічий сардак «Легінь»,  2014 р., кашемір, р. 50, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.30.  Василенюк Яна. Жіночий одяг «Відлуння часу», 2014 р., цвайгард, 

габардин, р. 42, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.31. Головата Олена. Жіночий костюм «Зоряна», 2014 р., шифон, габардин,             

р. 42, Музей ВКПМ. 

 

 

 

324



ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.32. Григолінська Наталія. Чоловіча сорочка «Батьківські сни», 2015 р., 

лавсан, р. 48, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.33. Ейсмонт Наталія, Демʼянюк Марʼяна. Жіночий поясний одяг «Трояндові 

сни», 2015 р., цвайгард, р. 44, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.34. Косован Юлія. Жіноче пальто «Осінній мотив», 2015 р., кашемір, р. 44, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.35. Кочерган Олеся. Жіночий стилізований костюм «Мелодія квітів»,                  

2014 р., лавсан, р. 44-46, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.36. Делеган Валерія. Дитячий одяг «Подоляночка», 2015 р., шифон, габардин, 

р. 34, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.37. Лодовʼюк Вероніка. Дитячий одяг «Казка», 2014 р., габардин, р. 30-32, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.38  Осташек Анна. Чоловічий кептар «Гірський передзвін», 2015 р., кашемір, 

р. 44-46, Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.39  Радощук Вікторія. Жіночий плащ «Рута-розмай», 2015 р., цвайгард, р. 44, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.40  Цицак Іванна. Вечірня сукня «Зоряний шлях», 2015 р., габардин, р. 44, 

Музей ВКПМ. 
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ДОДАТОК  А.  

ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

 

 

3.3.41  Чорней Марія. Жіноча сукня «Весняна казка», 2015 р., габардин,  р. 44, 

Музей ВКПМ. 
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5. Гаврилюк Р. М. Вишивка Вижницького мистецького осередку: тяглість 

традиції та новаторські вирішення. Пытанні мастацтвазнауства, этналогіі і 

фалькларыстыкі / Центр исследований белорусской культуры язика и 

литературы национальной академии наук Беларуси. Мінськ, 2018. C. 382–389.  

6. Гаврилюк Р.М. Історико-краєзнавча спадщина як ефективний механізм 
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Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації 
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відродження та європейської інтеграції. Полтава, 2018. Кн. 1. С. 254–262. 
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Апробація результатів дослідження 

Засади й особливості формування мистецької освіти у Вижниці. 

Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі 

цінності та подолання стереотипів: науково-теоретична конференція 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ (2015 р.); 

Мистецька освіта у Вижниці: традиції і сучасність. Мистецька освіта: 

традиції, сучасність, перспективи: регіональна науково-практична 

конференція, Вижниця (2015 р.); 

Шляхи становлення вижницького мистецького осередку. Інноваційна 

діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті: V 

Всеукраїнська науково-практична конференція (2016 р.); 

Теорія і практика в сучасній мистецькій школі Вижниці. Теорія, 

практика, зміст, інноваційні технології в сучасній науковій думці: Міжнародна 

науково-практична конференція, Київ (2017 р.); 

Тенденції та перспективи розвитку Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації: ХХVІІІ Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція (2017 р.); 

Український феномен Гуцульщини у вижницькій художній освіті. 

Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти: 

міжнародна наукова конференція, Косів (2017 р.); 

Етнодизайн у вишивці вижницької школи. Етнодизайн: пошуки 

українського національного стилю. Міжнародний конгрес,  Полтава-Петриківка 

(2018 р.); 

Мистецтво різьби та інкрустації по дереву як основа розвитку сучасного 

мистецтва Гуцульщини: ХХVІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція, 

Вижниця  (2018 р.); 

110 років Косівської мистецької школи: від народного до професійного: 

науково-практична конференція, Косів (2018 р.); 
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Мистецька освіта в регіоні: традиція, сучасність, перспективи: 

регіональна науково-практична конференція, Вижниця (2018 р.); 

Елементи нематеріальної культурної спадщини – сутнісна основа 

сучасних  гуцульських традицій: Міжнародна науково-практична конференція, 

Вижниця  (2019 р.). 
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