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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 не-

повторних традиціях української декоративно-ужиткової творчості дотепер вихову-

ють молоді покоління митців, базуючись на збалансованому поєднанні кращих сві-

тових досягнень і місцевих художніх надбань. 

У контексті сьогодення мистецька освіта вимагає особливих підходів як в ор-

ганізації, 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 дос-

лідження зумовлена почасти й нагальною потребою у вивченні традиційних мисте-

цько-освітніх осередків, творчих концепцій їхніх представників крізь призму націо-

нального світогляду. 

Україна належить до небагатьох європейських держав, де збережені основи 

традиційної матеріальної та духовної культури, давні осередки народного мистецт-

ва. Саме вони завжди формували надійну основу для існування в нашій державі уні-

кальних мистецьких навчальних закладів, які мають багату й славну історію. До їх-

нього числа належить Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрі-

бляка. Він продовжує творити славу невеликого буковинського містечка Вижниці, 

здавна відомого непересічними творчими талантами. Педагоги, студенти і випуск-

ники місцевого навчального закладу зберігають та розвивають багаті традиції на-

родних майстрів.  

Вагомі досягнення мистецької школи у м. Вижниці здобуті завдяки  багатоліт-

нім зусиллям талановитих викладачів, їхній високій педагогічній і творчо-

професійній майстерності. Поруч із видатними художниками тут у різні часи пра-

цювали відомі народні майстри, які творили неповторну стилістику місцевого на-

родного мистецтва, – В. Шкрібляк, М. Мегединюк, В. Девдюк, К. Покорний,           

М. Гнатюк, С. Клим, О. Гасюк, М. Ключан та ін. На перших 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 Націо-

нальної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мис-

тецтва України та Спілки дизайнерів України, лауреати міжнародних, всеукраїнсь-

ких і обласних премій і конкурсів. 

 Вижницький художній навчальний заклад завжди залишався не лише голов-

ним центром розвитку декоративно-ужиткового мистецтва Буковини, а й вагомим 

мистецьким осередком на карті всієї України. До сьогодні вижницька  школа збере-

гла своє неповторне обличчя і є незмінним оберегом традиційного народного мис-

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

ційної роботи погоджена з планами й тематикою наукових досліджень кафедри іс-

торії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Окремі поло-

ження і результати дисертації пов’язані з Державною програмою збереження, відро-

дження 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 тради-

цій і шляхи впровадження нових творчих концепцій на прикладі сучасного вижни-

цького мистецького осередку. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі  завдання: 

- 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. Шкрібля-

ка, і виділити історичні етапи становлення та розвитку вижницької мистецької шко-

ли; 

- окреслити специфіку діяльності Вижницького коледжу прикладного мисте-

цтва 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 сучас-

ному 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 Вижни-

цького 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 неза-

лежної України.  

Територіальні межі дослідження охоплюють історично визначені терени міс-

та Вижниці (де локалізується досліджувана мистецька школа), однак автор вважає 

доцільним розширити у розділі 2 досліджуваний ареал до всієї території Буковини.  

Методику дослідження визначили специфіка зібраного фактологічного мате-

ріалу, а також поставлені у роботі мета й завдання. Дослідження розгорталося на 

основі системного підходу й використаного принципу історизму, паралельно зі за-

стосуванням домінантного методу – комплексного мистецтвознавчого аналізу, який 

у свою чергу синтезував дослідницькі можливості порівняльно-історичного, функ-

ціонального, типологічного методів. 
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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 коле-

джу, що збагатило мистецтвознавчий фактаж;  

- порушуються актуальні питання можливостей та шляхів збереження тради-

ційних 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 коле-

джу; 

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 Вижниць-

кого коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка, а також у комплексному 

їхньому дослідженні. Усі наукові результати дослідження отримані автором особис-

то. 

 Теоретичне та практичне значення роботи визначається можливістю засто-

сування її основних висновків і теоретичних положень у процесі подальших дослі-

джень  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 ми-

стецтва, 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 кур-

сів. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження апробовані у 

виступах на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях з питань вивчен-

ня 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: тради-

ції, сучасність, перспективи: регіональна науково-практична конференція, Вижниця 

(2015 р.); 
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Шляхи становлення вижницького мистецького осередку. Інноваційна діяль-

ність 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 нау-

кова 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 мис-

тецтва Гуцульщини: ХХVІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція, Вижниця  

(2018 р.); 

110 років Косівської мистецької школи: від народного до професійного: нау-

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

Мистецька освіта в регіоні: традиція, сучасність, перспективи: регіональна на-

уково-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. 

Структура роботи. Основний текст дисертації налічує 174 сторінки, склада-

ється зі вступу, трьох розділів, висновків і списку  використаних джерел (241 пози-

ція). Додатки містять фотоілюстрації творів декоративно-ужиткового мистецтва ху-

дожників та педагогів, студентів і випускників Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка (131 позиція). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено її 

мету і завдання, об’єкт і предмет дослідження, доведено наукову новизну і практич-

не значення, подано інформацію про апробацію результатів дослідження.  

У першому розділі дисертації «Історіографія. Джерела. Методика дослі-

дження» проведено аналіз літературних джерел з обраної проблематики, окреслено 

джерельну базу й визначено методику дослідження.  

1.1. Історіографія, джерела. У процесі дослідження було вивчено, узагаль-

нено, систематизовано за хронологічним принципом літературні джерела. Опрацьо-

вані матеріали висвітлюють різні аспекти обраної теми й становлять вагому основу 
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для аналізу об’єкта й предмета дослідження. У першому розділі традиційно проана-

лізовано вербальні та візуальні джерела дослідження. Для висвітлення історичного 

аспекту обраної теми до другого розділу дисертаційної роботи залучені окремі архі-

вні матеріали, спогади народних майстрів і професійних художників, думки відомих 

учених, котрі вивчали вижницький мистецький осередок.  

Відомості про мистецьке середовище Буковини знаходимо у численних пра-

цях українських дослідників, серед яких Д. Щербаківський та В. Щербаківський,     

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-

прикладному мистецтві. Дослідження народного мистецтва України продовжувало-

ся в радянський період. У другій половині ХХ століття значну увагу приділяли за-

лученню народного мистецтва до художньої промисловості, що вписувалося в кон-

текст стратегічних відносин «майстер-колектив». Цей підхід відповідав загальним 

принципам методу соцреалізму. Наприкінці 50-х – на початку 60-х років минулого 

століття вийшли друком книги дослідників А. Будзана, І. Гургули та ін. У них роз-

глянуто регіональні особливості народного мистецтва. Загальні відомості з історії й 

теорії декоративно-ужиткового мистецтва України достатньо повно відображені в 

джерелах, що є результатом наукових розвідок таких провідних українських мисте-

цтвознавців, як П. Жолтовський, І. Гургула, М. Моздир, Р. Захарчук-Чугай, О. Голу-

бець, 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 на-

прями мистецтва, як-то різьба та деревообробка. 

До особливої категорії джерел належать видання, що містять фото-, ілюстра-

тивні та фактологічні матеріали, завдяки яким мистецтвознавці й широке коло чита-

чів отримали нагоду ознайомитися з творчим доробком народних майстрів, який 

зберігається у фондах українських музеїв і представлений у виставкових експозиці-

ях. Цінність такої літератури полягає у тому, що вона містить візуальну інформацію, 

яка дає змогу здійснити науковий аналіз конкретних творів, простежити розвиток 

композиційних вирішень орнаментального декору, виявити основні художні прийо-

ми, оригінальні мотиви й традиції у виконанні творів декоративно-прикладного ми-

стецтва. Важливим аспектом дисертаційного дослідження є проведення аналогій у 

стилістиці та формотворенні виробів вижницького мистецького осередку з іншими 

регіональними школами України. З цього погляду необхідним стало залучення літе-

ратурних джерел, що стосуються особливостей народного мистецтва різних регіонів 

України. Також автор звертає увагу на ті джерела, котрі презентують найбільш 

усталені підходи до розуміння походження, розвитку й сутності орнаменту, його 

призначення і стильових особливостей, композиційних прийомів формоутворення й 

конструювання орнаментальних структур, а також семантики орнаментальних мо-

тивів.  
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В українській історіографії останніх років є низка наукових досліджень, при-

свячених історії вижницького мистецького осередку. Ґрунтовною працею на тему 

мистецької освіти є монографія Р. Шмагала «Мистецька освіта в Україні середини 

ХІХ – середини ХХ століття».  Останніми роками вийшли друком статті викладачів 

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

(В. П. Жаворонков, І. Поп’юк, М. Слижук, В. П. Запорожець та ін.). Вказані дослід-

ники та педагоги у своїх публікаціях розкривають різні аспекти розвитку декорати-

вно-ужиткового мистецтва вижницького мистецького осередку, у тому числі техно-

логічні й стильові особливості художніх виробів із дерева. 

Історіографічний аналіз діяльності вижницької школи декоративно-

прикладного мистецтва засвідчив перманентне зацікавлення вказаним мистецьким 

осередком в українській мистецтвознавчій науці. Проте з огляду на фрагментарність 

проаналізованих публікацій залишаються невисвітленими окремі аспекти вказаної у 

дисертації проблематики. Стан опрацювання теми не можна назвати цілком задові-

льним. Увагу дослідників зазвичай привертали загальні питання культурних тради-

цій українського народу. Ці знання мають свою культурологічну цінність, оскільки 

створюють загальну картину розвитку декоративно-ужиткового мистецтва України.

 Джерельну базу дослідження становлять наукові праці з архівів, наукових біб-

ліотек 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 ви-

ставок, які висвітлюють розвиток декоративно-ужиткового мистецтва України від 

кінця ХІХ до початку ХХІ століття і в цьому контексті, зокрема, діяльність Вижни-

цького мистецького осередку. Крім наукових джерел, джерельну базу дисертаційно-

го дослідження склали мистецькі твори вижницького художнього осередку з музей-

них колекцій. Основний масив візуальних джерел становлять фотографії випускових 

дипломних робіт студентів Вижницького навчального закладу, що охоплюють пері-

од від 50-х років ХХ ст. до 2017 р., а також самі мистецькі твори. Важливим компо-

нентом джерельної бази є твори декоративно-ужиткового мистецтва зі збірки музею 

Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва, що якнайкраще роз-

кривають місцеві художньо-стильові особливості пам’яток.  

1.2. Методика дослідження. В основу методики дисертаційної роботи по-

кладено метод мистецтвознавчого аналізу, в межах якого використано методологічні 

можливості формального аналізу мистецьких творів. Також важливим було дотри-

мання принципу історизму та системного підходу до висвітлення явищ і аналізу 

творів декоративно-ужиткового мистецтва досліджуваного осередку. Ефективними 

стали результати використання методу порівняльного аналізу, а також описового 

методу, узагальнення, структурування, іконографічного порівняння. Комплексний 

характер дослідження дав змогу виконати поставлені завдання.  

Другий розділ дисертації «Історія та етапи розвитку мистецької школи у 

Вижниці» висвітлює передумови виникнення осередку. Тут простежуються основні 

етапи становлення та визначаються перспективи розвитку вижницької школи деко-

ративно-прикладного мистецтва. Біля її витоків стояли відомі народні майстри         

В. Шкрібляк, М. Мегединюк, В. Девдюк, які спиралися на багатовікову народну 
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традицію виготовлення декоративно-ужиткових виробів. В історії навчального за-

кладу виділяємо чотири основні етапи: австро-угорський, охоплює період від 1905 

року, заснування у Вижниці навчального закладу, і закінчується 1918 роком – роз-

падом Австро-Угорської імперії; румунський, охоплює період від 1918 року (приєд-

нання Буковини до складу Румунії) до 1940 року; радянський, охоплює період від 

1940 року, коли територію Буковини передано до складу УРСР, до 1991 року; укра-

їнський, починається з 1991 року – проголошення незалежності України – і триває 

донині.      

Для відкриття у Вижниці мистецького навчального закладу існували вагомі 

передумови. На початку ХХ століття тут функціонував традиційний осередок, де 

народні майстри займалися токарством, столярством, килимарством, вишивкою. Се-

крети ремесла пізнавали, успадковували, передавали й вдосконалювали цілі родини 

ремісників із покоління в покоління. Тому 1905 р. у Вижниці було урочисто відкри-

то середню фахову школу, автентична назва якої – «Крайовий научний заклад для 

різьбярства та металевої орнаментики (оздоби)». У 1911 р. розпочався новий етап 

розвитку школи. Тоді Вижницьку школу реорганізовано в «Крайовий науковий за-

клад для столярства, токарства, різьбярства та металевої орнаментики». Від часу за-

снування 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 закла-

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

Твори декоративно-ужиткового мистецтва купували для власного вжитку, на пода-

рунки, для приватних колекцій, вивозили за кордон.       

 Наприкінці червня 1940 р. відбулася чергова суспільно-політична переміна і 

північна частина Буковини увійшла до складу Української РСР. Рішенням Черніве-

цького облвиконкому від 14 грудня 1940 р. на основі  Вижницької індустріальної 

гімназії створене Державне художньо-промислове училище. Це був середній спеціа-

льний навчальний заклад з українською мовою викладання для підготовки спеціалі-

стів декоративно-ужиткового мистецтва. Історія Вижницької мистецької школи дру-

гої половині ХХ ст. охоплює радянський період і часи незалежності. Навчальний 

процес базувався як на ґрунтовному вивченні та фаховому засвоєнні традиційного 

народного мистецтва, так і оволодінні прийомами орнаментального оздоблення, ко-

лористики місцевого буковинського народного мистецтва.  

Особливо важливим етапом у розвитку вижницького навчального закладу ста-

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

ідеологічних штампів і стереотипів. В училищі створено дискусійний політичний 

клуб з промовистою назвою «XX століття», де обговорювалася загальна політична 

ситуація і бачення майбутнього України. Важливе значення мали  тематичні вечори 

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

сованими, дізнавалися страшну правду про сталінський геноцид, який забрав міль-

йони 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 
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відкрито пам’ятник одному із засновників вижницької школи – В. Шкрібляку. Ім’я 

видатного майстра було  присвоєне Вижницькому училищу прикладного митецтва у 

1991 році. Надзвичайно важливим в історії Вижницького училища прикладного ми-

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

зв’язків із Львівським державним інститутом прикладного і декоративного мистецт-

ва (ЛДІПДМ). Тодішній ректор Е. Мисько разом із проректорами Б. Курліщуком та 

Д. Крвавичем задумали створити західноукраїнський навчальний комплекс, до яко-

го, 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 з розробки інтегрованих навчальних планів і програм, 

кінцевою метою якої було переведення Вижницького училища прикладного мистец-

тва ім. В. Ю. Шкрібляка в статус коледжу. У 1994 р. відбулося створення закладу 

під назвою «Вижницький коледж 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, коледж 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 – це насамперед результат ба-

гатолітніх зусиль талановитих викладачів, їхньої високої педагогічної і творчо-

професійної майстерності. Поруч із видатними художниками тут у різні часи пра-

цювали відомі народні майстри, які творили неповторну стилістику місцевого на-

родного мистецтва, – В. Шкрібляк, М. Мегединюк, В. Девдюк, К. Покорний, 

М. Гнатюк, С. Клим, О. Гасюк, М. Ключан та ін. На перших 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 Націо-

нальної спілки художників України, Національної спілки народних майстрів Украї-

ни та Спілки дизайнерів України, лауреати міжнародних, всеукраїнських та облас-

них премій і конкурсів.  

У третьому розділі «Синтез традиційних і новаторських підходів у творчих 

здобутках викладачів і випускників Вижницького коледжу прикладного мис-

тецтва ім. В. Ю. Шкрібляка» висвітлено традиційні та новаторські підходи до тво-

рчості сучасних майстрів прикладного мистецтва вижницького художнього осеред-

ку (студентів, випускників та викладачів Вижницького коледжу прикладного мисте-

цтва ім. В. Ю. Шкрібляка).    

3.1. Традиційні технологічні прийоми, нові композиційні уклади і пошуки  

у  художніх виробах  із дерева. У вижницькій школі декоративно-ужиткового мис-

тецтва дерево належить до традиційних, здавна популярних матеріалів.  Наведені у 

підрозділі приклади виконання курсових і дипломних робіт учнями вижницького 

мистецького закладу свідчать про програмне збереження в установі традиційних 

прийомів обробки і декорування деревини. Водночас очевидними є прагнення дола-
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ти будь-які застійні явища, підтримувати й стимулювати новаторські підходи, тво-

рити оригінальні композиційні уклади і форми виробів із дерева. У роки утверджен-

ня державної незалежності надбання народного мистецтва не лише не втрачає попу-

лярності, а й набуває цілком нових вимірів актуальності. Стале вкорінення в давні 

традиції визначає самобутність сучасного українського мистецтва, викликає неаби-

яке  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 напрям художньої обробки ме-

талу було створено у Вижниці значно пізніше – в 1955 році. Від початку його засну-

вання задіювався широкий спектр технологічний прийомів. Упродовж років навчан-

ня учні  оволодівали теоретичними і практичними знаннями в галузі кування, лит-

ва, карбування, гравірування, філіграні, гальванопластики, розпису емалями 

тощо. Неодмінною складовою стало поєднання згаданих технік у різних ком-

бінаціях. Перший випуск майстрів художньої обробки металу відбувся в 1960 

році. 

Сьогодні вижницька школа художньої обробки металу має багаті традиції й 

значні здобутки. Її викладачі, студенти та випускники неодноразово ставали лауреа-

тами 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. Твори випускників вижницької ткацької фахової школи відзначаються 

особливим пластичним відчуттям кольору, в чому проявляється безпосередній 

вплив традиційного буковинського килимарства. Їм притаманний виразний, тектоні-

чно підпорядкований контрастний колорит, багатство та специфічна пластика тканої 

поверхні. Ці риси на структурному рівні генеруються від усього арсеналу виражаль-

них засобів народних буковинських тканин.   

На відміну від текстилю, який усе більшою мірою відображає сучасні тенден-

ції та, зокрема, підлягає впливу досвідченої професійної кафедри художнього ткацт-

ва Львівської національної академії мистецтв, вишивка зберігає давні традиції. Уп-

родовж віків формувалися основні інтерпретації візерунків-символів, що містять 

чималу кількість елементів різного смислового навантаження. Причому спостеріга-

ємо певні регіональні відмінності – виразне переважання  геометричних мотивів у 

західних регіонах України та рослинних – у східних. 

Сьогодні, як ніколи раніше, українська народна вишивка у переосмисленому 

вигляді часто з’являється на міжнародних подіумах високої моди. Українське  в моді 

в усьому світі, тож безліч  місцевих виробників одягу, аксесуарів й домашнього тек-

стилю перебувають у пошуку свіжих і цікавих ідей для втілення. У першій чверті 

ХХІ століття масова культура  відкриває для себе  прадавні  знання наших предків, й 

дуже важливо, аби  українці  врешті  вивчили правдиву історію власного народу, 

відкрили для себе безліч справді українських вишивальних швів.  Сьогодні випуск-

ники  кафедр ужиткового мистецтва мають неабиякі можливості сповна реалізувати 
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свої знання та потенціал. Вижницький художній навчальний заклад завжди залиша-

вся не лише основним центром розвитку декоративно-ужиткового мистецтва Буко-

вини, а й вагомим мистецьким осередком на карті всієї України. До сьогодні вижни-

цька мистецька школа зберегла своє неповторне обличчя і є незмінним оберегом 

традиційного народного мистецтва краю. Тому введення в науковий обіг комплекс-

ного дослідження  здобутків вижницької мистецької школи у царині декоративно-

ужиткового мистецтва стане  важливою складовою  українського мистецтвознавст-

ва.  

 

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 проаналізова-

них 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 задовіль-

ним. 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 розвива-

лися фольклорні та ярмаркові традиції, працювали численні народні майстри. 

Незважаючи на різні політичні впливи, а також історичну належність до різних дер-

жав, 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 пар-

ламенту 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 метале-

вої орнаментики». Випускники установи одержували право організовувати власну 

справу, займатись підприємництвом і навчати учнів декоративно-ужитковому ми-

стецтву. Коли в 1940 році Північна Буковина, яка досі належала Румунії, увійшла до 

складу Української РСР, на базі крайової школи було утворено Вижницьке дер-

жавне художньо-промислове училище, згодом Вижницьке училище прикладного 

мистецтва (1956), а 1994 р. навчальний заклад був реорганізований у Вижницький 

коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. 

Факт існування у Вижниці коледжу важко переоцінити в час, коли наша дер-

жава переходить на європейський зразок реального втілення політики децентраліза-

ції. Невелике за розмірами й кількістю населення місто зберігає свою привабливість 

значною мірою завдяки мистецькому навчальному закладу. Його міський простір 
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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 сьо-

годні в освітньому полі завдяки оптимальному поєднанню сучасного образного ми-

слення з глибинним переосмисленням народних традицій. Саме в цьому сенсі особ-

ливий 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 дав-

ньою 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 ви-

робів – тарілок, баклаг, рахв, свічників, шкатулок, скринь, топірців, оправ для аль-

бомів тощо. У ході виконання виробів задіюються різноманітні прийоми формотво-

рення і декорування, зокрема точіння, столярні конструкції, різьблення, інтарсія, ін-

крустація. Серед інших виокремлюється «контурне різьблення» (або гравірування), 

яке використовують для давніх мотивів так званого ільчастого письма. Значною по-

пулярністю користується тригранно-виїмчаста різьба, що створює неповторну гру 

світлотіні й передбачає формування традиційних орнаментальних мотивів – «зубці», 

«віконці», «копаниці» тощо. Неповторною специфікою вирізняється так звана нігте-

ва 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 – горі-

ха,  бежево-білого – явора, жовтого – акації тощо. Крім того, можливості декоруван-

ня 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 від-

чуваються у сміливому пошуку форм та їхніх пропорційних контрастів, в оригіналь-

них конструкціях та небачених раніше поєднаннях орнаментальних мотивів, у зіста-

вленнях 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 мистец-
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тва і ковальства. Поза тим, у процесі втілення творчих задумів студенти і випус-

кники навчального закладу успішно використовують інші технологічні прийоми – 

литво, гальванопластику, гравірування, карбування тощо. За функціональним 

призначення їхні вироби є також надзвичайно різноманітними – елементи ар-

хітектурно-просторового середовища (декоративні і тематичні скульптури, 

світильники, брами, лавки, малі архітектурні форми), предмети сакрального 

призначення (ікони, хрести, свічники, оправи для церковних книг), творчі ре-

мікси на тему холодної зброї (багато декоровані бартки, сокири, ножі), деко-

ративно-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 час-

тіше зустрічаються унікальні тематичні твори виставкового характеру. Випускники 

навчальної установи звертаються до виконання оригінальних композицій для екс-

тер’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 неодноразо-

во отримували спеціальні нагороди та відзнаки на всеукраїнських виставках і кон-

курсах. Поруч із традиційними підходами, де особливе місце займає техніка філіг-

рані, помітним є прагнення до оригінальних образних рішень, використання нова-

торських 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 коле-

джу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка відзначаються глибинним пласти-

чним відчуттям кольору, гармонійною побудовою барвистої гами, в чому проявля-

ється потужний та безпосередній вплив традиційного буковинського килимарства. 

Молоді митці широко використовують авторські інтерпретації традиційного орна-

ментального декору з його складною знаковою системою та викристалізованою уп-

родовж століть символікою. Значною популярністю користуються, зокрема, компо-

зиційні схеми, притаманні для давнього в регіоні писанкарства. Спостерігаємо прак-

тику вилучення окремих звичних елементів орнаменту із загального орнаментально-

го ряду та переведення їх у ранг асоціативних сюжетно-тематичних композицій. 

Поруч із цим студенти і випускники все частіше звертаються до авторських зобра-

жально-живописних композицій, де текстильні вироби  вочевидь межують із деко-

ративним 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 тен-

денції, вишивка, яку виконують випускники Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка, здебільшого зберігає давні традиції. Вікове надбан-

ня народного мистецтва, багатий доробок майстринь-вишивальниць становлять ва-
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гому підвалину сучасних творчих пошуків. У дипломних роботах виразно переваж-

ають 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 оздо-

би інтер’єру (скатертини, серветки, рушники тощо), одягові вироби (дитячі, чоловічі 

та жіночі) та вироби церковно-обрядового призначення.  

Українська вишивка сьогодні переживає період відродження, набуває значно-

го поширення не лише в Україні, а й за кордоном, нерідко з’являється на міжнарод-

них подіумах високої моди. Використовуючи ці переваги, українські митці перебу-

вають у постійному пошуку свіжих і цікавих креативних ідей. Зростаюча популяр-

ність 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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АНОТАЦІЯ 

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

традиції та новаторські творчі концепції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.06 ― декоративне і прикладне мистецтво ― Львівська націона-

льна академія мистецтв, Міністерство культури та інформаційної політики України, 

Львів, 2020.  

У дисертації комплексно проаналізовано етапи становлення Вижницької мис-

тецької школи та сучасний стан функціонування мистецького осередку, синтез тра-

дицій та новаторські підходи у творчості митців Вижниччини. Проблема відро-

дження національних традицій професійного мистецтва як чинника збереження тра-

дицій, самобутності та ідентичності українського народу гостро стоїть у наш час. У 

цьому руслі важливого значення набуває збереження мистецьких традицій у при-

кордонних поліетнічних регіонах, одним з яких є Буковина. Вагомі здобутки мисте-

цької школи у Вижниці досягнуті завдяки  багатолітнім зусиллям талановитих ви-

кладачів, їхній високій педагогічній і творчо-професійній майстерності. Поруч із ви-

датними художниками тут у різні часи працювали відомі народні майстри, які тво-

рили неповторну стилістику місцевого народного мистецтва, – В. Шкрібляк, 

М. Мегединюк, В. Девдюк, К. Покорний, М. Гнатюк, С. Клим, О. Гасюк, М. Ключан 

та ін. У дисертації проаналізовано традиційні та новаторські підходи у творчості су-

часних майстрів прикладного мистецтва вижницького мистецького осередку (студе-

нтів, випускників та викладачів Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. 

Ю. Шкрібляка). 

Ключові слова: вижницька мистецька школа, традиції, новаторські творчі 

експерименти, декоративно-ужиткове мистецтвo. 

 

ABSTRACT 

Gavryliuk R.M. Traditions and innovative creative concepts: decorative arts 

on the example of Vyzhnytsia school. – Manuscript.  

Dissertation for a Candidate Degree in History of Art (Doctor of Philosophy): spe-

cialty 17.00.06 – Decorative and Applied Arts – Lviv National Academy of Arts, Ministry 

of Culture and Information Policy of  Ukraine, Lviv, 2020. 

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 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 inte-
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gration 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 Euro-

pean artistic process. 

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 tradi-

tion 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. 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. The School of Applied Arts was named 

after V. Shkribliak in 1991. On March 25, 1994, the Ministry of Education of Ukraine ap-

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

create Vyzhnytsia college. 

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 crea-

tive 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. Sky-

ba, P. Lemskyi, H. Lozynska, E. Zhukovskyi, C. Varkhola, L. Berenfeld during the first 

stages of formation of the School.  

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 Аpplied  arts. 
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В диссертации комплексно дан анализ этапов становления выжницкой худо-

жественной школы и современного состояния функционирования художественного 

центра, показаны синтез традиций и новаторские подходы в творчестве художников 

Вижниччины. Проблема возрождения национальных традиций профессионального 

искусства как фактора сохранения традиций, самобытности и идентичности украин-

ского народа остро стоит в наше время. В этом русле важное значение приобретает 

сохранение художественных традиций в приграничных полиэтнических регионах, 

одним из которых является Буковина. Весомые достижения художественной школы 

в Выжнице стали возможны благодаря многолетним усилиям талантливых препода-

вателей, их высокому педагогическому и творчески-профессиональному мастерству. 

Рядом с выдающимися художниками здесь в разное время работали известные на-

родные мастера, которые создавали неповторимую стилистику местного народного           

искусства, – В. Шкрибляк, М. Мегединюк, В. Девдюк, К. Покорный, М. Гнатюк,      

С. Клим, А. Гасюк, М. Ключан и др. В диссертации дан анализ традиционных и но-

ваторских подходов в творчестве современных мастеров прикладного искусства ви-

жницкого художественного центра (студентов, выпускников и преподавателей Ви-

жницкого колледжа прикладного искусства им. В. Ю. Шкрибляка). 

Ключевые слова: вижницкая художественная школа, традиции, новаторские 

творческие эксперименты, декоративно-прикладное искусство. 
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