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Вижницька мистецька школа по праву вважається головним центром розвитку 

декоративно-ужиткового мистецтва Буковини. Досягнення цього відомого 

мистецького осередку висвітлені у працях таких знаних українських науковців, як  Р. 

Захарчук-Чугай, М. Станкевич, Р.Шмагало, В. Шухевич,  Данило та Вадим 

Щербаківські, Д. Козубовський, В. Жаворонков,  І. Поп’юк та ін.   Однак набутий 

досвід Вижницької школи до цього часу не був предметом окремого комплексного 

дослідження. Представлена до захисту кандидатська дисертація вперше висвітлює 

історію осередку, насичену культурними подіями, представлену видатними іменами, 

пошуками та експериментами з 1905 р. (від заснування у Вижниці навчального 

закладу – середньої фахової школи)  до нашого часу, окреслює шляхи поєднання 

традицій і нових творчих підходів у діяльності сучасної Вижницької мистецької 

школи.  

Цілком природньо, що автором представленої праці є Р.М. Гаврилюк – 

спочатку студент Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка 

(1994-2000), а згодом – з 2015 р. – директор цього навчального закладу, тобто 

митець, за безпосередньою участю якого в останні роки відбувалася методична,  

інноваційна та дослідно-експериментальна робота.  

Актуальність представленого дослідження обумовлена багатьма факторами: 

важливістю осмислення, систематизації й представлення багаторічного творчого 

доробку у мистецькому і науковому контекстах, необхідністю  збереження 

самобутності традицій Вижницького осередку, потребою презентації здобутків та 

потенціалу мистецької школи на світовому рівні в період активної інтеграції 

українських мистецьких шкіл у світовий культурно-мистецький простір.  

Комплексний мистецтвознавчий підхід у дослідженні ефективного поєднання 

давніх народних традицій і сучасних підходів у межах унікальної мистецької школи 

у м. Вижниця, введення до наукового обігу мистецьких творів учнів, викладачів і 

випускників Вижницького коледжу, а також визначення місця  Вижницького 

осередку в культурно-мистецькому просторі України, – ті аспекти, які визначають 

наукову новизну отриманих результатів.  

Об’єктом дослідження стали твори декоративно-ужиткового мистецтва 

(художньої обробки дерева, металу і текстилю) художників і педагогів, студентів і 

випускників Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка; 

предметом дослідження є способи збереження історичних традицій і шляхи 

впровадження нових творчих підходів у сучасні різновиди декоративно-ужиткового 

мистецтва, характерні для Вижницької мистецької школи.  

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків (174 сторінки); 

список використаних джерел налічує 241 позицію, додатки (фотоілюстрації творів 

декоративно-ужиткового мистецтва художників та педагогів, студентів і випускників 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка) – 131 позицію. 



Аналізуючи наукові розвідки українських мистецтвознавців з історії та теорії 

декоративно-ужиткового мистецтва України, автор переважно зосереджує увагу на 

мистецтві Гуцульщини та Буковини, на розвиткові найпоширеніших видів народного 

мистецтва – художня обробка дерева, металу, художня вишивка, традиційне 

вбрання, ткацтво, килимарство, кераміка, художнє скло, на дослідженні 

орнаментальних мотивів у творах Вижницького мистецького осередку. 

Проаналізовано альбоми із музейними зібраннями виробів народних майстрів 

(Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР, Музей 

українського народного декоративного мистецтва, Коломийський музей народного 

мистецтва Гуцульщини, Міський промисловий музей (м. Львів), Музей Наукового 

товариства імені Т. Шевченка); у полі зору дослідника –  розмаїття художньо-

технічних засобів, живописно-стильових ознак, індивідуальний почерк майстрів. 

Особливе місце в аналітичному огляді займають колекції різьблення по дереву 

родини Шкрібляків: Юрія Шкрібляка та його трьох синів – Василя, Миколи і 

Федора. 

Крім того, проведено аналогії щодо стилістики і формотворення виробів 

Вижницького мистецького осередку з творами інших регіональних шкіл України, 

зокрема, з Кримськотатарською школою, українського Полісся, Лемківщини, 

Косівського мистецького осередку. Методи дослідження відповідають його 

спрямованості та сприяють системному вирішенню поставлених завдань. 

У розкритті історичних віх розвитку Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка автор відштовхується від точних дат створення та 

перейменування навчального закладу (8 позицій), зафіксованих у документах 

Державного архіву Чернівецької області та отриманих у вигляді архівної довідки на 

запит здобувача. Широку і змістовну ретроспективу  розвитку декоративно-

ужиткового мистецтва Вижницької школи Р.М. Гаврилюк подає із відображенням 

впливів суспільно-політичного характеру, пов’язаних із входженням буковинських 

земель до інших держав. Подаються імена, котрі протягом першої половини XX ст. 

утверджували основні художні прийоми у творчості, характеризуються методи 

викладання, умови  тогочасного навчання. 

Автор вказує на істотні зрушення в якісних показниках процесу підготовки 

фахівців декоративно-ужиткового мистецтва у повоєнні часи, зв’язок з промисловим 

виробництвом; визначає 1945-53 рр. періодом утвердження Вижницького училища 

прикладного мистецтва як провідного центру підготовки мистецьких кадрів не лише 

для України, а й СРСР; 50-ті – початок 70-х рр. XX ст. подає як період відображення 

подолання наслідків сталінського режиму і національного відродження часів 

«відлиги». Серед змін в організації навчального процесу – відкриття нових відділень, 

створення нових майстерень, придбання обладнання, вдосконалення методичної 

бази.  

Особливо важливим етапом у розвитку Вижницького навчального закладу 

виділено 90-ті рр. XX ст.: проголошення незалежності України, активізація співпраці 

із Львівським державним інститутом прикладного і декоративного мистецтва (нині 

Львівська національна академія мистецтв); надання училищу статусу коледжу. 

Автором послідовно і всебічно охарактеризовано кожен етап,  розкрито концепції 

підготовки, наведено особливості курсового і дипломного проектування, тобто, 

акцентовано увагу на тих аспектах, що визначають поступ і розвиток на кожному 

етапі. 



Вагоме місце в дослідженні належить розкриттю аспектів синтезу традиційних 

і новаторських підходів у творчих здобутках викладачів і випускників Вижницького 

коледжу прикладного мистецтва ім.В. Шкрібляка. Увагу зосереджено на тих видах 

декоративно-ужиткового мистецтва, які найширше представлені у навчальному 

закладі, – це художня обробка дерева, металу, художнє ткацтво і вишивка. В 

означеній частині дослідження у полі зору автора вузько-професійні аспекти 

творчості: матеріал, технологічні прийоми, конструктивно-пластичне вирішення, 

композиційні рішення і схеми, орнаментальні мотиви, кольорова виразність, творчі 

манери майстрів. Дисертант подає детальні характеристики творів, представлених у 

додатку, на високому рівні використовуючи мистецтвознавчий методологічний 

інструментарій: іконографічний, іконологічний методи, метод формального і 

образно-стилістичного аналізу. 

Крім традиційних виробів автор виділяє низку сміливих й оригінальних 

експериментів, які здійснюють молоді митці під керівництвом досвідчених педагогів 

в останні роки, стверджуючи думку про те, що «у роки утвердження державної 

незалежності …надбання народного мистецтва не лише не втрачає популярності, а й 

набуває цілком нових вимірів актуальності» (с.97 дис.). 

Проведений аналіз представлених творів, виконаних викладачами, учнями і 

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

(тарелі, світильники, лавки, годинники, килими, рушники, настільники, сорочки, 

кептарі, ансамблі одягу та ін.), дає підстави з упевненістю стверджувати, що 

навчальний заклад володіє міцними та давніми традиціями народної творчості та 

водночас відкритий до новаторського творчого пошуку. Дисертацію завершують 

ґрунтовні висновки, які з повнотою констатують результати виконаних завдань 

дослідження.  

Високо оцінюючи зміст представленої праці, слід відзначити наступні 

дискусійні аспекти: 1) обґрунтовуючи актуальність дослідження, в анотації на 

стор. 2 дисертації автор зазначає: «Особливої ваги набуває презентація здобутків та 

потенціалу регіональних мистецьких шкіл на світовому ринку в час активної 

євроінтеграції українських культурних інституцій», однак на сторінках роботи не 

представлено матеріалу щодо презентації здобутків на світовому рівні; 2) розділ 3 

повністю присвячено аналізу творів декоративно-ужиткового мистецтва, виконаних 

учнями, викладачами і випускниками Вижницької школи; дисертація за змістом 

переважно спрямована на презентацію мистецької і педагогічної майстерності 

представників зазначеного осередку. Доцільно було би окрім остаточного результату 

на окремих прикладах показати повний цикл виконання роботи (ескізи, експлікації 

матеріалів і кольорів, креслення, окремі етапи виконання тощо), а також залучити 

окремі роботи з базових дисциплін, про які йдеться у тексті – з композиції, 

кольорознавства, роботи у матеріалі.        

Зазначені позиції не впливають на високу оцінку представленого до захисту 

дослідження. На основі вивчення дисертації, автореферату та публікацій за її 

результатами, можна констатувати:  

1) Дисертація є самостійною завершеною працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані теоретичні та практичні результати, що в сукупності є вагомим 

внеском у сучасну мистецтвознавчу науку, історію та розвиток українського 

декоративно-ужиткового мистецтва; 

 



 


