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Досягнення Катерини Сусак

Катерина Романівна Сусак — це людина високої ерудиції,
великої душі й широкого світогляду, яка має патріотичну громадську позицію. Вона перший ректор Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (тепер у
складі Львівської національної академії мистецтв), член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Спілки народних майстрів
України, заслужений працівник освіти України. К. Сусак є неординарною, всебічно обдарованою особистістю, добре відомою
і глибоко шанованою в середовищі творчої та освітянської інтелігенції Косівщини й далеко поза її межами. Цій чарівній жінці
притаманна життєрадісність, цілеспрямованість і творча активність. Завдяки невгамовному характеру, наполегливості й завзятості їй вдалося здійснити багато сміливих творчих задумів.
У названому навчальному закладі К. Сусак пропрацювала
понад 36 років, пройшовши всі щаблі професійного зростання
— від викладача до ректора, присвятила своє життя фаховій
підготовці спеціалістів різних галузей мистецтва, творчій і науковій праці. Лебединою її піснею було виховання висококваліфікованих спеціалістів художньої вишивки.

Ще 1989 р., обіймаючи посаду директора цього інституту, К.
Сусак за власною ініціативою та наполегливими переконаннями
органів фахової освіти, урядових і державних установ відкрила, точніше поновила відділ художньої вишивки і моделювання
одягу (який необдумано був закритий 1955 р.). Підґрунтям для
існування такого відділу в Косівському навчальному закладі та
підготовки спеціалістів цього профілю було те, що навчальний
заклад розташований у реґіоні інтенсивного розвитку різних видів народного мистецтва, серед яких художня вишивка посідає
панівне місце. Саме на Гуцульщині та Покутті дотепер продовжують зберігати й розвивати традиції художнього вишивання
та застосування народних вишитих виробів у святковому, особливо весільному, значно рідше — щоденному побуті. Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. тут збереглося чимало автентичного, самобутнього за вишитим декором натільного (сорочок),
поясного (запасок, штанів), плечового (кептарів, сардаків, кожухів, мант, ґуґлів), жіночого й чоловічого одягу, а також жіночих головних уборів (переміток, хусток) та інших виробів.
Під керівництвом К. Сусак і завдяки її старанням упродовж
1989-1991 років було засновано й навчальну матеріально-технічну базу відділу — створено майстерні, кабінети композиції,
технології, дипломного проектування тощо. Унаслідок наполегливої праці через державні й відомчі управлінські інстанції їй
вдалося домогтися, аби базові підприємства обладнали ці майстерні приладдям, механічним і технологічним устаткуванням,
інструментами, відеотехнічними засобами й забезпечили необхідними матеріалами.
Не менш важливою заслугою К. Сусак було налагодження навчального процесу кафедри художнього вишивання і моделювання одягу. Зазначимо, що від 1991 р. вона викладала
тут роботу в матеріалі з художнього вишивання, від 2001 р.
на посаді доцента. Глибокі фахові знання й великий педагогічний досвід стали запорукою того, що К. Сусак реформувала
викладання теорії та практики. Задля реалізації цього задуму
у співавторстві з Ніною Кириченко розробила програму навчальної дисципліни “Робота в матеріалі з художнього вишивання та моделювання одягу”.
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Досягнення Катерини Сусак
Анотація. Стаття присвячена Катерині Романівні Сусак — першому ректору Косівського державного інституту прикладного та
декоративного мистецтва. Визначено найважливіші її досягнення у
педагогічній праці — вихованні фахівців художньої вишивки. Охарактеризовано здобутки К. Сусак та її учнів у створенні сучасних моделей одягу на основі інтерпретації національних традицій. Окреслено
вектори її науково-дослідницьких зацікавлень, зроблено огляд основних праць, присвячених актуальним проблемам підготовки мистецьких кадрів, становлення Косівської мистецької школи та художнім
особливостям гуцульської вишивки.
Ключові слова: педагогічна, творча і наукова праця, художня вишивка, моделювання одягу, мистецька школа.
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Запропонований програмний курс викладання ґрунтується
на національних традиціях українського декоративного мистецтва, зокрема вивченні автентичних вишитих творів, що є класичними зразками раціональності, доцільності й естетики форми, конструкції та декору. Крім засвоєння митцями професійних
практичних навичок і набуття фахових знань такі високохудожні
народні артефакти є безцінним джерелом інспірації творчих ідей
при розробленні нових колекцій одягу, суголосних із сучасними
тенденціями моделювання та розвитку національного мистецтва.
До важливих складових навчального процесу кафедри
впроваджено експедиційно-пошукову роботу, що є однією з
форм прилучення студентів до народної спадщини, традицій
національної культури. Завдяки зустрічам і спілкуванню з талановитими майстрами художньої вишивки різних осередків
Гуцульщини та Покуття студенти знайомляться з мистецьким
доробком творчих особистостей, мають можливість проаналізувати широкий арсенал засобів досягнення художньої виразності вишитих творів багатьох майстрів, збагнути характерні
особливості їхньої творчої та виконавської майстерності, а також фахово оцінити мистецькі здобутки у цій галузі.
Завдяки обраній формі вивчення першоджерел народної творчості Катерині Романівні вдалося виявити та відтворити понад
двадцять забутих і напівзабутих швів художнього вишивання, які
були впроваджені в навчальний процес. Зарисовки й копіювання
тих чи інших прадавніх зразків вишивок допомагали студентам
опановувати навички і формувати вміння практичного виконання
швів. А все це в сукупності збуджувало інтерес до народних надбань, сприяло формуванню фахових знань з роботи в матеріалі
художнього вишивання, глибшому вивченню й розумінню традицій вишивального мистецтва різних осередків, вихованню вміння
застосовувати їх при створенні власних творчих робіт.
Як вимогливий педагог і фахівець високої кваліфікації К.
Сусак домагалася від своїх вихованців творчого підходу до мистецької спадщини, усвідомлення значення художньої вишивки
в духовному житті народу. Цінним джерелом ознайомлення
студентів з автентичними старовинними зразками художньої
вишивки є музейні колекції, зокрема Національного музею

народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського та його філіалу — Косівського музею народного мистецтва і побуту, музею Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва, а також численні приватні збірки. У них серед великої кількості експонатів високої
мистецької цінності містяться й унікальні твори, які не мають
аналогів у колекціях інших вітчизняних і зарубіжних музеїв.
Вона досягала високого рівня засвоєння традиційного досвіду
народних майстрів, глибоких знань фундаментальних фахових
дисциплін і оригінальних творчих задумів. Звертала особливу
увагу на створення досконалих композицій, а при виготовленні
їх у матеріалі акцентувала увагу на майстерності технік виконання швів, гармонії кольорових сполук і, найголовніше, формуванні образності декоративного вирішення творів.
Загалом за тривалий період викладацької праці в навчальному закладі К. Сусак виховала понад 150 національно свідомих фахівців лише у галузі художньої вишивки, прищепила їм
любов до мистецтва рідного краю та заохотила до творчої і наукової праці. Найвідомішими серед них є Іванна Сусак, Орися
Соколюк, Іванна Доцяк, Ольга Кіщук, Надія Лаврук, Уляна
Джумарик, Люба Матвій, Віра Гостюк. Найбільш підприємливі учениці, мають уже й власні творчі майстерні.
Вихованці навчального закладу створюють нові оригінальні
композиції сучасних моделей святкового і весільного жіночого,
чоловічого та дитячого одягу, в якому виражена сучасна інтерпретація традицій українського народного вбрання, оздобленого вишивкою. Окремі з них, зокрема Ніна Кириченко, Олена
Гуцуляк, Іванна Сусак, Наталія Позняк, виготовляють сценічні
костюми для фольклорно-етнографічних колективів, а також
унікальні виставкові моделі, які експонуються на реґіональних,
всеукраїнських і міжнародних виставках декоративного мистецтва. Засвоєні глибокі фахові знання в моделюванні одягу та
досконале володіння найрізноманітнішими швами і техніками
художнього вишивання є основою творчих пошуків багатьох
випускниць косівської мистецької школи. Ретельний відбір
композиційно-виражальних і художньо-функціональних властивостей вишивальних технік сприяли досягненню графічної,
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ажурної, фактурної виразності та композиційної образності творів. Митці свідомі того, що створення високохудожніх комплектів сучасного вбрання можливе за умови творчого переосмислення національних традицій з урахуванням нових мистецьких
тенденцій, зокрема в галузі моделювання, дизайну одягу.
Завдяки багаторічній плідній науково-дослідницькій та педагогічній діяльності Катерині Сусак вдалося також зібрати
великий методичний матеріал, який вона докладно й скрупульозно систематизувала за різними темами галузі художньої
вишивки й передала молодим колегам кафедри художньої вишивки та моделювання одягу для використання у викладацькій
праці. Гідними послідовниками методики викладання К. Сусак
щодо виховання творчої молоді є найталановитіші її учні. Кращі з них стали досвідченими викладачами цієї кафедри: Ніна
Стеф’юк-Кириченко (завідувач), Ярослава Лаврентович,
Олександра Гуцуляк, Галина Ватра, Марія Цимбалюк, Олександра Боєчко, Віра Кабин. Вони продовжують формувати
навчальний процес на ґрунті глибокого вивчення, осмислення
та відродження багатовікових традицій народного мистецтва.
Під їхнім керівництвом студенти опановують художньо-естетичні цінності кращих зразків вишитих виробів різних осередків. Вони освоюють ази конструювання, моделювання, технологію шиття і техніки художнього вишивання, а також роблять
перші спроби на ниві самостійної творчої праці.
Чимала когорта обдарованих учнів К. Сусак присвятила
себе педагогічній праці в художніх і загальноосвітніх школах,
навчально-мистецьких закладах І, ІІ, ІІІ та IV рівнів. Вони викладають образотворче й декоративно-прикладне мистецтво,
зокрема й вишивку: Руслан Соліджук, Леся Сушко, Галина
Кінзерська, Наталія Позняк і десятки інших.
У галузі науково-дослідницької праці найбільших успіхів
досягнула випускниця кафедри художньої вишивки та моделювання одягу Леся Лозинська-Семчук. Вона першою з-поміж
учениць К. Сусак написала й захистила 2009 р. дисертацію
“Вишивка в народному одязі Українських Карпат ХХ століття
(художні особливості)” на науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Молода талановита художниця, здібний педагог

і перспективний науковець опублікувала низку фахових статей, присвячених актуальним проблемам розвитку традиційної
вишивки українців Карпат в умовах сьогодення. Як доцент
кафедри дизайну і мистецтвознавства Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Л. Лозинська-Семчук теж передає здобуті наукові знання і практичний досвід
своїм учням, майбутнім дизайнерам одягу.
Отже, найздібніші учні К. Сусак своєю творчою, педагогічною і науковою працею примножують здобутки в галузі художньої вишивки, зберігають і розвивають мистецькі традиції
української культури.
Крім великої педагогічної діяльності К. Сусак має значний
досвід і вагомі здобутки в творчій праці. Вона розробила чимало оригінальних композицій сучасних святкових і весільних
сорочок, блуз, суконь та інших вишитих виробів високого мистецького рівня. Натхненна, зачарована красою старовинних
виробів, вдумлива й національно заанґажована майстриня
у власній творчості успішно поєднує традицію з тактовним,
виваженим новаторством. Вишукані естетичні й декоративні
властивості таких сучасних моделей здатні бути засобами самовираження не лише автора, але й власника твору, виявити і
піднести його людську та національну гідність.
Отже, крім матеріальної, такі артефакти мають значно важливішу — духовну цінність. Кращі твори митця експонувалися на обласних і реґіональних — Косів, Коломия, Рахів, Івано-Франківськ, Львів; всеукраїнських — Київ (1995, 2000,
2003-2004, 2006-2008 рр.) та зарубіжних — Франція (2001
р.) виставках. Значна кількість вишуканих за композицією і
колоритом творів мисткині увійшли до монографій, альбомів,
каталогів, путівників.
За високі досягнення в створенні сучасних вишитих творів і
участь у багатьох виставках, зокрема міжнародних — “Експо-97”
у Рахові (1997); “Art et culture” в Марселі (2001); реґіональних, присвячених VII гуцульському фестивалю в Рахові (1997),
“Шовкова косиця” у Львові (1999) Катерина Сусак була відзначена дипломами. Енергійна й ініціативна майстриня була також співавтором мистецької акції “Писанка” (2000), керівником
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проекту і учасником міжнародного пленеру “Екологічний ракурс”
(1998-2002 рр.) та багатьох інших мистецьких заходів.
Основні результати науково-дослідницької та педагогічної
праці К. Сусак викладені в опублікованих наукових статтях,
тезах наукових конференцій, вступних статтях, а також у навчально-методичних працях [1]. До найважливіших публікацій автора належать аналітичні статті, присвячені актуальним
проблемам підготовки мистецьких кадрів, розвитку народних
художніх промислів, становленню вищої мистецької освіти в
Косові. У полі зору дослідниці є також особливості художньої
вишивки окремих локальних осередків, специфіка й феномен
гуцульського ліжникарства, своєрідність творчості окремих
найобдарованіших особистостей тощо [2].
Найвагомішим науковим доробком педагога К. Сусак є
навчальний посібник “Українське народне вишивання. Техніка, методологія, методика”, створений у співавторстві з Н.
Стеф’юк [3]. Це гарно ілюстроване значною кількістю кольорових і чорно-білих світлин альбомне видання в цупкій палітурці, на якісному папері. У книзі вперше представлено українське народне вишивання як навчальну дисципліну, визначено
значення і місце її серед інших фахових дисциплін декоративно-прикладного мистецтва. Згідно жанру посібника, запропоновано методику вивчення матеріалу навчальної дисципліни з
урахуванням входження України в європейський освітній простір і приєднання її до Болонської конвенції.
Автори подають короткий фаховий аналіз вишивання, висвітлюють його витоки, становлення та розвиток. Основна
частина книги присвячена докладному вивченню найрізноманітніших швів і технік художнього вишивання. Приділено увагу
й технікам вишивання, силяння та ткання бісером “пацьорками”, а також аплікації, гаптуванню. Особливу наукову цінність
складає виявлення, реконструкція та детальний професійний
опис призабутих і невідомих швів, введення їх вивчення у навчальний процес. Не менш вартісною є авторська класифікація
цих швів і відтворення прадавніх композицій. Матеріал, поданий у книзі, засвідчує подвижницьку працю авторів, їхню любов і добру обізнаність з мистецтвом вишивки рідного краю.

Важливо, що текстова частина посібника вдало супроводжується докладними графічними схемами створення всіх
швів і зразками готових виробів, виготовленими цими швами,
значна частина яких опублікована вперше. Це допомагає студентам і всім бажаючим краще зрозуміти специфіку їхнього
виконання й створення відповідної фактури та інших чинників.
Паралельний показ старовинних і сучасних вишитих виробів,
виконаних тими чи іншими швами, дає можливість побачити готовий виріб, збагнути особливість його крою, силуету, місця розташування вишитого декору, а також окремих його фраґментів.
Це дозволяє скласти уявлення про цілісність композиції твору,
своєрідність його графічного, живописного ажурного чи фактурного вирішення. Порівняння традиційних і сучасних артефактів
показує міру стилізації, узагальнення та інтерпретації орнаменту
при створенні сучасних сорочок, суконь та інших виробів.
Український текст дублюється англійською мовою, що
сприяє його засвоєнню й зарубіжними фахівцями цієї галузі.
Книга зазначених авторів отримала високу оцінку спеціалістів,
є надзвичайно корисною і для народних майстрів, художників,
дизайнерів і всіх поціновувачів мистецької культури нашого
народу, — кожного, хто не байдужий до української вишивки.
Книга увійшла до всіх наукових бібліотек в Україні, а також
поповнила зарубіжні бібліотеки: Симона Петлюри у Франції
(Париж), Конгресову бібліотеку в США (Вашинґтон), Російську національну бібліотеку (Санкт-Петербург) та ін. Вона
швидко розійшлася й користується великим попитом у читачів.
Катерина Сусак продовжує творчо працювати в різних сферах. Нещодавно на замовлення посла Франції в Україні Жана
Поля Везіана вона написала розділ “Художні особливості гуцульської вишивки: техніки” до колективної праці “Гуцульська
вишивка”, яка 2010 р. вийшла друком [4].
Дослідниця належить до тих людей, які не лише пишаються культурними здобутками своїх предків, бачать у них своє
минуле. Вона самовіддано працює і докладає багато зусиль,
щоби на цьому міцному національному фундаменті збудувати
позбавлене космополітизму сучасне і майбутнє.
Успішна й багатогранна подвижницька праця К. Сусак на
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ниві української культури удостоєна високих урядових нагород,
зокрема ордена “Дружби народів” (1986), “Княгині Ольги ІІІ
ступеня” (2001), медалями “За доблесну працю” (1970), “Ветеран праці” (1984), лауреат “Всеукраїнської галузевої премії”
(1999) та районної премії ім. О.Г. Соломченка (2003), має відзнаку “За збереження народної культури” (2009).
Найбільшою та найціннішою нагородою для мисткині є щира
повага і любов вдячних учнів, колег, музейних і наукових працівників, краян, задля яких вона чесно і самовіддано трудиться
впродовж десятиліть. Ми ще не до кінця збагнули й усвідомили значення педагогічного, творчого й наукового доробку цієї
благородної людини, величної патріотичної особистості, її колосального внеску в українську культуру та мистецтво. Означені
та багато інших аспектів багатогранної діяльності К. Сусак ще
чекають на глибше осмислення з відстані часу.
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Annotation
Olena Nykorak. Archievements of Kateryna Susak. The paper is devoted
to Kateryna Romanivna Susak, the first rector of Kosiv State Institute of Applied and Decorative Arts, which is now part of Lviv National Academy of
Arts. The most important of her achievements in pedagogical work – training
of decorative embroidery artists were distinguished. Attainments of K.Susak
and her students in designing modern clothes fashions based on the interpretation of the Ukrainian traditions got characterized. The paper outlines the
vectors of her scientific and research interests and examines the main works
which treat the topical issues of artists’ training, formation of Kosiv Artistic
School and artistic features of Ukrainian, in particular Hutsul, embroidery.
Key words: pedagogical, creative and research work, artistic embroidery,
clothes designing, embroidery techniques, Hutsul traditions.
Аннотация
Елена Никорак. Достижения Катэрыны Сусак. Статья посвящена Катэрыны Романовне Сусак — первому ректору Косовского государственного института прикладного и декоративного искусства.
Отмечены самые важные еë достижения в педагогической работе —
воспитании специалистов художественной вышивки. Охарактеризированы успехи К. Сусак и еë учеников в создании современных моделей
одежды на основании интерпретации национальных традиций. Очерчен вектор еë научно-исследовательской работы, сделан обзор основных публикаций, посвящëнных актуальным проблемам подготовки
творческих кадров, становлению Косовской художественной школы и
художественным особенностям гуцульськой вышивки.
Ключевые слова: педагогическая, творческая и научная работа, художественная вышивка, моделирование одежды, художественная школа.
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