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Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв є вищим навчальним закладом державної
власності ІІІ рівня акредитації, що проводить підготовку спеціалістів за державною формою навчання та здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти в галузі культури і мистецтва за
спеціальностями «Дизайн», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
На базі інституту функціонує Косівське училище
прикладного та декоративного мистецтва, яке є
структурним підрозділом ЛНАМ.
Директор інституту – заслужений архітектор України, відмінник освіти, кандидат архітектури, доцент,
член-кореспондент Української академії архітектури, професор кафедри дизайну Галина Миколаївна Юрчишин, автор серії навчальних посібників
«Митці-педагоги Гуцульщини» та науково-публіцистичної серії «Сторінки історії церков Гуцульщини»,
більше п’ятидесяти наукових та методичних публікацій і серій експериментальних проектів та розробок, керівник трьох захищених дисертаційних
досліджень з мистецтвознавства та архітектури.
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Сьогодні Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної
академії мистецтв здійснює освітню діяльність як
вища мистецька школа. За час своєї роботи навчальний заклад підготував понад 4000 фахівців, у
тому числі й для країн зарубіжжя. Серед випускників інституту – заслужені працівники освіти і культури, лауреати державних премій, відомі науковці,
мистецтвознавці, дизайнери та журналісти, які активно формують культурно-мистецьке середовище держави.
Цього року Косівська мистецька школа відзначає славний ювілей – 135 років від часу заснування.
Ця визначна подія привертає увагу громадськості
до народного та професійного мистецтва реґіону, що у своєму розвитку потребує інноваційних
форм популяризації, економічного управління та
ефективного впровадження у процеси життєдіяльності суспільства. Розташований у гуцульському
етнокультурному ареалі, цікавий мистецькими
здобутками навчальний заклад сприяє збереженню й розвитку мистецької традиції та ступеневої
професійної освіти.
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Косівська мистецька школа 2017 р. відзначатиме
свій 135-річний ювілей, що є свідченням складного
та тернистого шляху розвитку з огляду на ті політичні, історичні й культурно-мистецькі випробування,
які випали на долю Гуцульщини та України загалом. Однак вона не лише вистояла, а й зросла
від провінційної ткацької школи до провідного реґіонального вищого навчального закладу країни,
стратеґічним завданням якого є розвиток кращих
традицій народного мистецтва України. Сьогодні серед викладачів інституту та училища працюють два професори, 16 кандидатів наук і доцентів,
один народний художник України та два заслужені
художники України, заслужений архітектор України, заслужений діяч мистецтв України, заслужений
працівник культури, 17 членів Національної спілки
художників України, члени Спілки дизайнерів і архітекторів України.
Найважливішим із завдань є виховання творчої
особистості та традиційних моральних цінностей, адже саме мистецтву притаманна неодмінна ознака – нести конкретне вираження художніх
прагнень народу, закладених митцями минулих
поколінь. Сьогодні важливо усвідомити проблему
нівелювання національного, етнічного мистецтва у
XXI ст., у період світової глобалізації, під час всеохопного поклоніння ідеалам абстрактних субкультур, які не містять жодних ознак народного, відірвані від джерел, що віками живили мистецтво.
Особливо така тенденція небезпечна на теренах
тих реґіонів, де історично сформовані осередки
народних ремесел, що під впливом суспільно-політичних, виробничих, природних та інших чинників
деградують, а інколи й зовсім зникають. Необхідно не лише зберегти їх, а й надати сучасного звучання, розвинути традицію через синтез культури
та побуту етносу. Це загальнодержавне завдання
міститься в основі діяльності мистецьких шкіл, зо-
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крема Косівської мистецької школи, яка є серцем
Гуцульщини – заповідного краю мистецтва, що
потребує не лише детального вивчення, а й збагачення через усвідомлення, сприйняття минулого.
Одним із засновників косівської ткацької школи 1882 р. став аптекар Антоній Станіслав Бурсу
(1838-1917), якого підтримав підприємець Казимир
Ямроз, надавши для закладу приміщення. Школа
давала ґрунтовні знання з технології виробництва й
основних фахових дисциплін – рисунку, живопису та композиції. Проте внаслідок керівництва іноземними інструкторами художня якість продукції
«визначалася непродуманою стилістикою в орнаментації», яка недостатньо враховувала традиції
народного мистецтва краю. Серед перших учителів школи були Б. Баб’як, І. Грушовський, І. Гаврик.
Ткацька школа перестала діяти в роки Першої світової війни й відновила свою діяльність лише 1939
року – після розгрому Польщі. Провідну роль у навчальному процесі відігравали косів’яни – Володимир Гуз, Ганна Герасимович, Федір Когут, Василь
Девдюк, Микола Гулейчук, Михайло Фединський та
інші майстри народного мистецтва Гуцульщини.
М. Куриленко, не маючи художньої освіти, але маючи добрі організаторські здібності, дуже швидко
усвідомив, що лише завдяки залученню до викладання в школі місцевих митців і взявши за основу
пропаганду й розвиток традиційного мистецтва
Гуцульщини, заклад не лише матиме перспективу подальшого існування, а й стане мистецьким
осередком краю. Отже, для цього він запросив
до роботи над ескізами професійних художників
– Петра Холодного, Миколу Бутовича, Святослава
Гординського, Олену Кульчицьку, Володимира Гуза,
які в першій половині XX ст. виявили професійну
ініціативу одночасно в різних видах пластики –
живописі, графіці, дизайні тощо. Завдячуючи реформаторській діяльності М. Куриленка, косівська
мистецька школа отримала величезний поштовх
для розвитку, що ґрунтувався на засадах глибокого вивчення та розвою народної традиції, використання етноґрафічного матеріалу із застосуванням новітніх технологій і матеріалів у творчій роботі
художника.
Новий етап в історії мистецької школи розпочинається 11 червня 1940 р., від постанови Управління у
справах мистецтв при РНК УРСР «Про організацію
Косівського художньо-промислового училища» з
п’ятирічним терміном навчання на базі неповної
середньої освіти. Під керівництвом Олексія Івановича Ремиги, скерованого Управлінням у справах
мистецтв, в училищі відкривається п’ять фахових
відділів: різьба по дереву, ткацтво, столярство, вишивка, килимарство. Тоді ж в училищі навчається
близько 60 юнаків і дівчат із сіл Гуцульщини й Покуття. Для викладання предметів із фахової підготовки були запрошені майстри народного мисте-
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цтва Гуцульщини, які добре знали традиції краю,
володіли високим рівнем професійної майстерності. Саме напрацювання раніше створених і
активних мистецьких курсів і шкіл, у яких викладали висококваліфіковані народні майстри реґіону,
стали підґрунтям для відкриття училища. Одними з
перших таких майстрів стали Ганна Герасимович
(вишивка), Павло Дзюбей (майстер художнього
текстилю), Юрій Кошак (майстер з килимарства)
та ін.
У червні 1947 р. комітет у справах мистецтв УРСР
скеровує Євгена Яковича Сагайдачного на посаду викладача ліплення. Цей митець працює в училищі до 1957 р. Важко оцінити надзвичайно вагомий внесок Є. Сагайдачного в розвиток не лише
образотворчого мистецтва, а й у збереження народного мистецтва краю. Понад п’ятнадцять років
подружжя Зої та Євгена Сагайдачних колекціонувало й замальовувало твори народних майстрів
Гуцульщини.
Вони одними з перших розпочали комплексну
роботу зі збору етноґрафічного матеріалу, що
дало можливість створити унікальну колекцію народних ремесел і старожитностей, які сьогодні
зберігаються у місцевих музеях, а отже, студенти
мають змогу досліджувати мистецьку спадщину
реґіону за артефактами. Є. Сагайдачний переважно замальовував писанки, різьблення по дереву, мосяжні вироби, вишиванки, ткацькі та килимові
вироби й інші унікальні твори народних майстрів.
Він, немов магнітом, притягував до Косова визначних художників, мистецтвознавців, пошановувачів
гуцульського мистецтва, що сприяло популяризації і міста, і закладу та вносило свіжу хвилю в навчальний і творчий процеси.
Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України
від 20.07.2000р., на базі Косівського коледжу прикладного та декоративного мистецтва створено
Косівський державний інститут прикладного та
декоративного мистецтва. Одним із головних завдань, які стоять перед закладом, є відродження
та збереження забутих і тих, що зникають, ремесел Карпатського реґіону. 2006 року інститут увійшов до структури Львівської національної академії
мистецтв з метою розвитку інтелектуальних і потенційних можливостей педагогічних колективів у творчій, навчально-практичній та дослідницькій роботі.
На кожному етапі становлення навчального закладу саме завдяки визначним особистостям – митцям, котрі прагнули не лише зберегти досягнення
в розвитку народних ремесел, а й передати їх своїм учням, косівська мистецька школа отримувала
новий потужний поштовх для розвою. Атмосфера
активного пошуку нових ідей, застосування новітніх і класичних технологічних методів, володіння
засобами композиції дали можливість створювати унікальні зразки виробів декоративно-приклад-
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ного мистецтва, збагатили їх діапазон. У систему
методики викладання дисциплін активно впроваджується індивідуалізація навчального процесу,
що дозволяє розвивати творчі здібності кожного
студента та поглиблювати емоційно-образне мислення в процесі відтворення джерела творчості.
Чимала кількість таких молодих випускників заздалегідь готує себе до того, що після отримання
диплома не працюватиме за фахом через низьку платню або недостатньо комфортні умови
праці. Ще більша біда, коли молодий викладач
мистецького профілю йде на викладацьку роботу без бажання служити учням і мистецтву, адже
лише творче самовіддане ставлення дає добрі
плоди. Постійне самовдосконалення та активна
праця над собою дають можливість рости фахово й творчо. Щоби змінити ситуацію, вважаємо за
необхідне переорієнтувати сучасну професійну
мистецьку освіту на підготовку такого спеціаліста, який не лише на найвищому рівні виконує свої
професійні функції, а й має розвинені особистісні якості, здатний до самостійної творчої діяльності.
Співпраця інституту з кафедрами та методична
допомога Львівської національної академії мистецтв дають змогу постійно звіряти свою діяльність
і дотримуватися високого рівня професійної мистецької освіти. Це засвідчують численні виставки
курсових і дипломних робіт студентів і викладачів
Косівського училища й інституту в провідних музеях і залах України, які отримують високу оцінку.
Дипломні проекти та робота в матеріалі переконливо засвідчують результативність пошуків стилю й скерованості в русло етнонаціональної лінії,
у яку закладена глибока національна ідея, що
має на меті осягнення історичної, культурної повноти буття етнічною спільнотою, коли вона свідомо
осмислює свій внутрішній зв’язок, спільне становлення й розвиток, причетність кожної особи до творення власного духовного світу, етнокультурного
неповторного традиційного середовища. Постійні зміни в методиці викладання, що вимагає час,
не мають права змінювати загальних напрямів і
орієнтирів навчання, закладених майстрами народної творчості та митцями-педагогами протягом століть.
Косівська мистецька школа перебуває на вершині свого розвитку. Щороку ї ї поповнюють молоді самобутні митці-педагоги з новими творчими планами, свіжим новаторським мисленням,
що покликані збагатити та примножити традицію
народного мистецтва. Лише творче, вдумливе
переосмислення традиції, уміння узагальнювати набутий досвід і його інтерпретація, грамотне
застосування знань з художніх і допоміжних дисциплін, помножені на авторську експресію, створюють умови формування професійного художника.
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Мистецька освіта як унікальна форма всебічного
удосконалення не тільки відображає пануючі уявлення культури, а й активно бере участь у становленні нових сторін суспільної свідомості, психології
– чим розширює інтелектуальний потенціал держави. Релевантним завданням мистецької освіти
є навчання вічним цінностям – істині, добру, красі.
Через акумуляцію художньо-естетичних ідеалів,
специфічні способи комунікації здійснюється духовно-моральний розвиток особистості.
Народне декоративно-прикладне мистецтво
є невичерпним джерелом традицій української
культури, яка має колосальні можливості впливу
на особистість та формування в неї національного світогляду. Косівський інститут прикладного та
декоративного мистецтва – це унікальна школа з
виразною, національно-зорієнтованою концепцією навчання. ЇЇ завдання, визначені формуванням творчої, ініціативної та національно свідомої
особистості, вимагають наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом, що має відображати справжню історію, культуру, мистецтво,
символіку, природу, духовний досвід українського
народу й забезпечувати можливості постійного
професійного вдосконалення особистості, формувати ї ї інтелектуальний та культурний потенціал
як вищу цінність суспільства.
Рівень якості освіти в інституті забезпечують чинники, що знаходяться у прямій залежності від
глибини знання історії власного народу, його духовної та матеріальної культури, мистецтва та методів перетворення навчального матеріалу в професійні якості. Найперше – це міцна теоретична
система предметів гуманітарної підготовки, яку
забезпечують фахівці вищої кваліфікації: філософи, історики та мистецтвознавці. По-друге – це
напрацьований часом досвід відродження національних народних ремесел, що синтезує унікальні рукотворні технології та специфічну систему
декорування. Студенти мають можливість пізнати
таємниці автентичних ремесел від досвідчених
художників-майстрів із великою творчою практикою та досвідом дослідно-пошукової діяльності. І,
третє, – відповідність змісту навчання вимогам часу
та культурного середовища реґіону, що досягається розв’язанням конкретних естетичних завдань.
Для проектування молодь обирає об’єкти безпосередньо з реалій самого життя: оздоблення сакральних споруд; дизайн етнічного та екологічного
спрямування; відтворення та творча інтерпретація
технології та художньої стилістики творів народного
мистецтва; проектування комплексного оформлення архітектурного середовища тощо.

Образність, яскравість і простота творів народних
майстрів близька й доступна для вивчення філософських засад та поетичної краси й гармонії
світобачення майстра. Під час етноґрафічних
практик, на заняттях з історії мистецтва та української культури здійснюється вивчення артефактів
народного мистецтва, спрацьовує психологічний
механізм ідентифікації їх із національними ідеалами, що, у свою чергу, забезпечує зародження та
розвиток у студентів почуття патріотизму й національної свідомості. У Косівському інституті народне мистецтво – це основне джерело становлення
фахівця. Покоління педагогів сформували та розвивають основні засади навчальних методик: опору на національну художню основу; зрідненість засобів виразності з глибинним корінням народної
культури; пізнання законів гармонії через опанування давніх рукотворних технологій.
На відміну від реалістичного відображення світу,
декоративно-прикладне мистецтво застосовує
умовно-асоціативний метод виразу. В умовних образах присутнє узагальнення, вихід за рамки простого наслідування природи. Умовне мистецтво
завжди дає більше можливостей для розширення
та інтерпретації змісту художніх образів й орієнтоване на надчуттєве, надраціональне світосприйняття. У цьому контексті одним із провідних методів
навчання в мистецькій школі є асоціативний. Він
ґрунтується на пошуках спільного в образному
світі, виявленні глибинних символістичних зв’язків
між різними видами мистецтва та проявами культурних явищ.
Заглиблення у творчий процес унаслідок оволодіння знаннями образно-формуючої діяльності,
оволодіння техніками ремесел – важлива умова
для розуміння внутрішнього, глибинного змісту мистецтва. Звернення до джерел історії мистецтва,
осягнення закономірностей зародження та розвитку мистецьких явищ формує у студентів унікальний досвід, відчуття укоріненості нашого духу, що
готовий витримати будь-які випробування.
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КАФЕДРА
ДИЗАЙНУ

Сидять: Ділета Б.М., Юрчишин Г.М., Стеф’юк Н.А., Чіх В.В.,
Стоять: Полюк В.Ю., Пліхтяк В.М., Кіщук Н.М., Малиновський В. І.,
Андрейканіч А.І., Нісевич В.З., Липка О.О., Коваленко В.А.,
Лаврентович Я.Я., Фіцич І.А., Бович-Углер Л.Ю, Лисишин М.П.
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Кафедра дизайну об’єднує відділи дизайну одягу, дизайну шкіряних виробів, ґрафічного дизайну,
дизайну меблів та виробів з дерева.
На основі академічної мистецької освіти, традиційних ремесел та нових технологій кафедра готує
спеціалістів, що створюють не тільки предмети дизайну, але й формує культурно-мистецьке середовище з ознаками сучасного національного стилю.
Особливістю навчального процесу є вивчення
рукотворних технологій виготовлення та оздоблення виробів. Для цього створено добре оснащені
майстерні інституту. Студенти переймають досвід
від народних майстрів, вивчають музейні збірки та
приватні колекції. Такі практичні навики дають можливість випускникам створювати речі ексклюзивного характеру. Під час науково-пошукової практики
студенти опановують народні технології, здійснюють
реконструкції забутих технік декорування.
Навчальні програми кафедри адаптовані до
сучасних тенденцій дизайну. Студенти розробляють зразки малосерійної продукції, комплекти, ансамблі різного асортименту виробів з дерева, шкіри, колекції одягу, продукції графічного дизайну та
меблів.
Курсові та дипломні проекти успішно демонструються на всеукраїнських і міжнародних виставках
та конкурсах, відзначені почесними дипломами та
відзнаками.
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ВІДДІЛ
ҐРАФІЧНОГО
ДИЗАЙНУ

Відділ заснований 2004 року.
Під час навчання
студенти
опановують основні напрями
ґрафічного дизайну: дизайн
рекламної продукції (розробка бренду, візитівок, бланків,
конвертів, зовнішньої реклами,
плакатів, презентацій тощо);
дизайн поліґрафічної продукції
(каталогів, флайєрів, листівок,
буклетів, книжок); дизайн сувенірної продукції (упакування,
календарів, блокнотів, ручок,
чашок, прапорців тощо).
Студенти оволодівають знаннями сучасних поліґрафічних
технологій, комп’ютерної графіки, ілюстрування класичними, образотворчими та експериментальними технологіями.
У проектуванні основна увага
приділяється досягненню органічного поєднання художньої
форми та змісту при створенні
друкованої продукції різноманітного призначення.
На відділі працюють: заслужений архітектор України, кандидат архітектури Юрчишин Г.М.,
кандидат педагогічних наук
Близнюк М.М., старші викладачі – Андрейканіч А.І., Липка О.О.,
лаборант Порох Ю.І.

Крутоголов І.
Проект серії календарів
«Війна і мир».
Керівник Липка О.О.

14

Стринадюк Х.
Дизайн макета дитячої книги казок за мотивами майстрів
традиційної косівської кераміки.
Керівник Андрейканіч А.І.
Кузмінська Н.О.
Дизайн макета медитативної
розмальовки для дорослих
« Гуцульський край». 2017.
Керівник Андрейканіч А.І.

Ващишин І.
Проект плаката до ювілею Т.Г.Шевченка
Керівник Близнюк М.М.
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Українець О.
Проект настінного календаря.
Керівник Мартинюк С.Л.
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Державіна Ю.
Серії поштових марок «Народне мистецтво Гуцульщини».
Керівник Андрейканіч А.І.

ВІДДІЛ
ДИЗАЙНУ
КОСТЮМА

Відділ створено 2000 року. Для
його становлення вагомий внесок
зробили: заслужений працівник
освіти України, член Національної
спілки народних майстрів України
Сусак К.Р., кандидат мистецтвознавства, доцент Гринюк М.М.,
кандидат мистецтвознавства, доцент Дутка-Жаворонкова В.В.
Викладачами
напрацьована
методика проектування та виготовлення унікального одягу концептуального та вжиткового характеру. Навчальні програми відділу
спеціалізуються на моделюванні
сценічного, святкового та буденного костюма на основі традицій
народного одягу. Студенти опановують народні форми та крої,
рукотворні способи декорування. Дипломні та курсові роботи
мають ексклюзивний характер, є
зразками сучасної національної
моди та успішно демонструються
на всеукраїнських і міжнародних
конкурсах.
З 2009 року відділ заснував Міжнародний конкурс молодих модельєрів «Водограй», що сприяє
розвиткові традицій національної
моди.
На відділі працюють: кандидат
технічних наук Малиновський В.І.,
доцент Стеф’юк Н.А., старші
викладачі Лаврентович Я.Я., Бович-Углер Л.Ю., майстер виробничого навчання Кузів М.П.

Ільницька Л .
Арт-колекція «Писанкова».
Керівник Лаврентович Я.Я.
Гриців П.
Колекція святкових ансамблів
«Шелест».
Керівник Бович-Углер Л.Ю.
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Шаперт М.
Комплект сценічного одягу
«Любити, мріяти, творити...».
Керівник Бович-Углер Л.Ю.

Гриців П.
Колекція обрядового одягу «Бути дивною...»
Керівник Бович-Углер Л.Ю.

ВІДДІЛ
ХУДОЖНІХ
ВИРОБІВ ЗІ
ШКІРИ
Відділ засновано 1965 року
завдяки ініціативі дослідника та
популяризатора гуцульського
мистецтва Олексія Соломченка . З метою відродження давніх традицій художньої обробки
шкіри на викладацьку роботу
було запрошено народного
майстра Миколу Вінтоняка. Для
становлення відділу вагомий
внесок зробили Касяненко Ю.
О., Андрейканіч І.В., Книшук М.І.
Навчальні програми охоплюють різні напрями проектування
та виготовлення шкіряних виробів: аксесуарів, одягу, оправ до
книг, футлярів та предметів інтер’єру.
У проектуванні та конструюванні застосовуються програми комп’ютерного проектування. Особливістю навчання є
використання ручних технік декорування.
Проекти і вироби в матеріалі
студентів та випускників відділу користуються популярністю,
експонуються на численних
виставках в Україні й за кордоном.
На відділі працюють: старший
викладач Чіх В.В., викладачі –
Пліхтяк В.М., Кіщук Н.М., Полюк
В.Ю., майстер виробничого
навчання Фіцич І.А.

Гебель С.
Колекція жіночих аксесуарів «Гуцульські ріси».
Керівник Пліхтяк В.М.
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Дишльовська Н.
Панно «Райський сад».
Керівник Кіщук Н.М.
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Заяць-Грималюк Ю.
Колекція молодіжних аксесуарів.
Керівник Пліхтяк В.М.

Ухман В.
Колекція жіночих сумок.
Керівник Пліхтяк В.М.
Порох Ю.
Проект ансамблю шкіряних виробів.
Керівник Чіх В.В.

ВІДДІЛ
ДИЗАЙНУ МЕБЛІВ
ТА ВИРОБІВ З
ДЕРЕВА

Відділ заснований 2004 року з
метою збереження та популяризації традицій гуцульського
меблярства, художнього різьблення, інкрустації, рельєфної
та об’ємної пластики для створення зразків сучасних меблів,
обладнання інтер’єрів, виробів
сакрального призначення.
Студенти опановують різноманітні художні засоби вираження: від подачі проекту на
планшеті графічними засобами із застосуванням сучасних
комп’ютерних технологій – до
практичного виконання в матеріалі. Метою навчання є розвиток художньо-образного та
об’ємно-просторового
мислення, формування творчої індивідуальності дизайнера.
Відділ бере активну участь
у різноманітних реґіональних і
міжнародних конкурсах курсових та дипломних проектів,
активно співпрацює із громадами з метою розробки та впровадження сучасних проектів дизайну середовища.
Випускники працюють на
меблевих виробництвах як на
теренах України, так і за кордоном, популяризуючи традиції
гуцульського мистецтва.
Викладачі віддлу: заслужений
архітектор України, кандидат
архітектури, професор Юрчишин Г.М., член Національної спілки художників України,
старший викладач Ділета Б.М.,
викладач Нісевич В.З., майстер
виробничого навчання Коваленко В.А.
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Кізюк В
Проект меблів для
молодіжної кімнати.
Керівник Ділета Б.М.

Григорак М.
Стіл-трансформер
Керівник Ділета Б.М.

Камінський Р.
Проект набору меблів «Крисані».
Керівник Ділета Б.М.
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Рибенчук В.
Проект меблів для вітальні.
Керівник Ділета Б.М.

Буськанюк М.
Проект відпочинкової зони «Млин».
Керівник Ділета Б.М.

КАФЕДРА
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
МИСТЕЦТВА

Сидять: Дутка В.В.,Салига М.Ф., Приймак Й.Д., Приймак Д.А.,
Гринюк М.М., Бзунько С.В.
Стоять: Захарків І.М., Гапєєв Т.В., Гаврилків Н.М., Богатчук О.І.,
Кушнір О.В., Крицкалюк О.І., Шушкевич І.В., Борук Г.І., Гордійчук О.З.,
Кушнір В.В., Вах І.С., Ониськів І.В., Гаркус О.З.
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Кафедра декоративно-прикладного мистецтва
об’єднує відділи, що базуються на традиційних народних художніх промислах реґіону: кераміці, ткацтві, металірстві, виробах з дерева.
Завдання кафедри полягає в підготовці фахівців
у галузі декоративно-прикладного мистецтва, які
готові до виконання культурно-мистецьких завдань
ужиткового, виставкового та сакрального характеру. Процес навчання охоплює проектування та
виконання в матеріалі виробів, комплексів оформлення інтер’єрів та екстер’єрів, облаштування і
оздоблення сакральних споруд. Діяльність науково-педагогічного колективу кафедри полягає у
формуванні методів трансформації та творчої
інтерпретації кращих надбань народної культури і
мистецтва Гуцульщини.
Завідувач кафедри – кандидат наук, доцент Іван
Станіславович Вах, автор наукових праць, що пов’язані з дослідженням історії та розвитку народних художніх промислів краю.
Викладання професійно-орієнтованих дисциплін
на кафедрі забезпечують художники-практики, науковці, майстри-педагоги. Серед них – заслужений художник України Степан Васильович Бзунько,
педагог-дослідник, автор численних методичних
праць Йосип Дмитрович Приймак, кандидат мистецтвознавства, доцент, член НСХУ Марія Миколаївна Гринюк, кандидат мистецтвознавства, доцент,
член НСХУ Вікторія Валеріївна Дутка, кандидати
мистецтвознавства Олександра Володимирівна
Кушнір та Володимир Миколайович Попенюк, художники-педагоги Микола Федорович Салига та
Степан Дмитрович Стефурак, провідні фахівці-викладачі Оксана Зіновіївна Гордійчук, Олег Зіновійович Гаркус, Олександр Іванович Крицкалюк, Оксана Іванівна Богатчук, Галина Юріївна Борук.
Навчальний процес кафедри забезпечений матеріально-технічною базою, яка дає можливість
створювати високомистецькі твори, реалізувати
креативні творчі ідеї, що сприяє розвиткові традицій
та є яскравою сторінкою українського декоративно-ужиткового мистецтва.
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ВІДДІЛ
ХУДОЖНЬОЇ
КЕРАМІКИ
Збереження та розвиток традицій косівської народної кераміки пов’язані з відкриттям
відділу художньої кераміки. Це
стало непересічним явищем
у системі мистецької освіти,
адже від моменту його першого випуску молоді художники почали активно впливати на
художні якості мистецтва кераміки.
Відділ художньої кераміки Косівського інституту прикладного
та декоративного мистецтва
ЛНАМ має 60-річну історію.
Протягом цього часу понад пів
тисячі студентів опановували
мистецтво кераміки, вивчали
методи формування і декорування керамічних виробів.
Студенти оволодівають такими
техніками виготовлення, як гончарство, гіпсо-ливарна справа,
ручне ліплення, фляндрування,
ритування, підполивний розпис.
На відділі працюють: кандидат мистецтвознавства, доцент
Марія Гринюк, кандидат мистецтвознавства Олександра Кушнір, викладач Тарас Гапєєв,
майстер виробничого навчання Іван Захарків, завідувач лабораторії Віталій Кушнір.
З 2008 року на відділі художньої кераміки щорічно проводиться студентська мистецька
акція «ГончАРТпленер у Косові!»,
яка сприяє активізації творчого
потенціалу студентів різних навчальних закладів та популяризує кращі традиції мистецьких
осередків кераміки України.
Випускники відділу успішно
працюють у навчальних мистецьких установах, засновують
творчі майстерні та працюють
художниками-дизайнерами.
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Гінцяк А.
Декоративні вази
«Між небом і землею».
Глина, ангоби, полива.
Керівник Кушнір О.В.
Страхорчук Г.
Серія ваз «Весна».
Глина, ангоби, полива.
Керівник Коб’юк А.Д.
Лотош Д.
Декоративна пластика «Різдво».
Шамотна маса , полива.
Керівник Коб’юк А.Д.

Чарка М.
Серія плесканців.
Глина, ангоби, підполивний розпис.
Керівник Коб’юк А.Д.
Мельничук В.
Декоративна ваза.
Глина, ангоби, підполивний розпис.
Керівник Коб’юк А.Д.
Рудий М.
Набір «Великодній».
Глина, ангоби, підполивний розпис.
Керівник Коб’юк А.Д.

Галуза М.
Декоративне панно
«Між горами летіли».
Шамотна маса, глина, ангоби.
Керівник Гринюк М.М.
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Крицкалюк З.
Анімалістична пластика.
Глина, ангоби, полива.
Керівник Кушнір О.В.
Крицкалюк З.
Кавовий сервіз.
Глина, ангоби, підполивні фарби, полива
Керівник Кушнір О.В.

Жолубак Ю.
Декоративна скульптура.
Глина, полива.
Керівник Коб’юк А.Д.
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ВІДДІЛ
ХУДОЖНЬОГО
ТЕКСТИЛЮ
Історія відділу художнього текстилю сягає 1882 року, коли в
Косові було створене Ткацьке
Товариство, при якому працювала дворічна ткацька школа.
Під час Першої світової війни
навчальний заклад припинив
свою роботу. Новий етап в історії Косівської промислової
школи розпочався восени 1939
року. Ініціатором відновлення
фахової
школи гуцульського мистецтва став Михайло
Куриленко – директор спілки
«Гуцульське мистецтво».
Відновлення діяльності відділу
в навчальній установі відбулося
1990 року. Сьогодні відділ художнього текстилю репрезентує одну з найперспективніших
майстерень навчального закладу, діяльність якої ґрунтується на засадах вивчення, збереження та творчої інтерпретації
мистецьких традицій краю.
За час навчання студенти засвоюють теоретично й опановують на практиці різноманітні
технології ткацького ремесла.
Традиційні килимарські, класичні гобеленові техніки, розпис по тканині, вибійка, повсть
вивчаються і стають основою
для подальшої творчості майбутніх художників текстилю,
формують і розширюють їхні
професійні можливості.
Творчо-експериментальна
робота передбачає діяльність
студентів у виробничих майстернях, де здійснюються різноманітні технологічні процеси,
що мають на меті відродження
давніх технік ткацтва й апробацію новаторських технологічних
прийомів.

Ропар Н.П.
Гобелен «Тіні забутих предків».
Гобеленове ткання.
Керівник Дутка В.В

Тихонюк М.М.
Панно «Світанок».
Ремізно-човникове, перебірне ткання.
Керівник Богатчук О.І.
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Приймак О. М. Шаль із колекції жіночих аксесуарів
«Мої обереги».
Ремізно-човникове, перебірне ткання.
Керівник Дутка В.В.

37

Хрущ М.Д.
Панно «Творіння»,
Гобеленове ткання.
Керівник Дутка В.В.
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На відділі працюють досвідчені викладачі та майстри: кандидат мистецтвознавства, доцент
В. В. Дутка-Жаворонкова, старші викладачі О. З. Гордійчук, О.
І. Богатчук, викладачі Д. А. Приймак, Г. Ю. Борук, Н. М. Гаврилків.
Випускники відділу активно
працюють у галузі художнього
текстилю та сприяють розвиткові декоративно-прикладного
мистецтва, створенню принципово нових, сучасних за змістом, тканин.

Щепна О.В.
Комплект сценічного одягу з
колекції «Пісня на вустах».
Ремізно-човникове та
перебірне ткання.
Керівник Гордійчук О.З.
Григораш А.М.
Пальта з колекції молодіжного одягу
«Весняні переспіви».
Ремізно-човникове ткання, валяння.
Керівник Гордійчук О.З.

ВІДДІЛ
ХУДОЖНЬОГО
МЕТАЛУ
Відділ художнього металу –
унікальна сучасна майстерня
металірства Косівщини, що
заснована 1967 року. Навчальна та наукова діяльність відділу
ґрунтується на збереженні та
розвитку традицій народного
мистецтва Гуцульщини.
Становлення відділу пов’язане з викладачами М. Ю. Федірком, М. Ю. Прощуком, І. М.
Парипою, Я. І. Шаганом, В. О.
Луканюком, М. Ф. Салигою.
Завдячуючи творчій практиці
молодих викладачів О. З. Гаркуса, М. Б. Луканюка, В. М. Попенюка, у навчальний процес
уведено безліч технологічних
інновацій, пов’язаних з удосконаленням методів виготовлення
та декорування сучасних виробів з металу. Створення нових
композиційних рішень під час
формування тектоніки виробів
та орнаментального наповнення базується на класичних
зразках народного мистецтва.
Студенти відділу художнього металу опановують основи
ливарної справи, гальваніки,
ковальства, ювелірства, оздоблювальні та опоряджувальні
техніки; проектують та моделюють ансамблі кованих виробів,
ювелірних прикрас, оздоблення інтер’єрів та екстер’єрів.
Засвоєння різноманітних методів проектування відбувається під час опанування новими
прогресивними технологіями
3D графіки для створення моделей ювелірних виробів.
На відділі працюють: кандидат
наук, доцент І. С. Вах, кандидат
мистецтвознавства В. М. Попенюк, старші викладачі О. З. Гаркус, М. Ф. Салига, викладач М.
Б. Луканюк, майстер виробничого навчання Б. І. Мороз.
Шелудченко Р.
Декоративна підвіска.
Керівник Гаркус О.З.
Гаркус О.З.
Нагрудна прикраса
«Перунове колесо»
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Щербина А.
Прикраса «Трансформація».
Керівник Гаркус О.З.
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Андрусяк Р., Головчук М.
Сонячний годинник.
Керівник Салига М.Ф.
Гривінський А.
Проект виробів екстер’єрного
характеру.
Керівник Салига М.Ф.
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ВІДДІЛ
ХУДОЖНІХ
ВИРОБІВ
З ДЕРЕВА
Відділ художнього дерева
відкрито у Промисловій школі
гуцульського мистецтва 1939
року, де викладали учні відомого косівського майстра В.
Девдюка – В. Гуз, В. Довбенчук,
В. Гавриш, М. Тимків, М. Федірко, творчість яких забезпечила
розвиток реґіональної мистецької школи художнього дерева.
В основу підготовки фахівців
покладено вивчення традиційних народних технік і технологій
деревообробництва (художнє
різьблення, інкрустація, бондарство, меблярство, малі архітектурні форми, облаштування інтер’єрів громадських та
сакральних споруд).
Для повноцінного оволодіння
студентами фахом на відділі
створені навчальні майстерні з
механічної та токарної обробки дерева, які укомплектовані
сучасним устаткуванням.
Навчальні дисципліни – композиція, робота в матеріалі,
комп’ютерне
проектування,
технічне креслення забезпечують розвиток індивідуальних
творчих здібностей, формування об’ємно-просторового мислення, поєднуючи досвід традиції з пошуком нових виразних
засобів і технологій.
Удосконалення професійної
підготовки студентів відбувається на мистецьких пленерах,
всеукраїнських виставках, реґіональних конкурсах, що дає
можливість випускникам відділу
реалізувати свій творчий потенціал на теренах України та за
кордоном.
На відділі працюють досвідчені викладачі: заслужений художник України, доцент С. В.
Бзунько, старші викладачі Й. Д.
Приймак, С. Д. Стефурак, О. І.
Крицкалюк, майстер виробничого навчання І. В. Ониськів, лаборант І. Я. Шушкевич.
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Білий В.В.
Тематичний таріль
«Василь Девдюк».
Дерево, точіння, різьблення,
інкрустація.
Керівник Крицкалюк О.І.

Вінтонів Т.І.
Тематичний пласт «Різдво».
Дерево, рельєфне різьблення.
Керівник Стефурак С.Д.
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Ділета М.
Пласт «Ікона».
Дерево, рельєфне різьблення .
Керівник Бзунько С.В.
Приймак Д.Й.
Оклад до Євангелія.
Дерево, столярство,
рельєфне різьблення, інкрустація.
Керівник Приймак Й.Д.
Стринадюк Б.М.
Ікони-хрести.
Дерево, суха різьба, латунь.
Керівник Крицкалюк О.І.
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Яциковський В.В.
Скульптура «Добрий пастир».
Дерево, об’ємне різьблення.
Керівник Бзунько С.В.
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КАФЕДРА
ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА ТА
АКАДЕМІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН

Радиш Ю.Ю., Дутка В.Я., Приймак Д.Й., Соломчак О.В., Макар Л.О.,
Молинь В.Д., Калитко А.М., Білий В.Д., Бойчук В.Ф., Макар М.О.,
Добринов М.І., Гуменюк Т.В.
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Кафедра образотворчого мистецтва та академічних дисциплін у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва об’єднує
два відділи: монументально-декоративного живопису та академічних дисциплін. Очолює кафедру
кандидат мистецтвознавства, доцент Валентина
Дмитрівна Молинь.
Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація» за спеціалізацією «Монументально-декоративний живопис».
Навчальні програми кафедри забезпечують підготовку студентів усіх спеціалізацій інституту з таких
професійно-орієнтованих дисциплін: рисунок,
живопис, скульптура, пластична анатомія, перспектива. Серед викладачів – досвідчені художники-педагоги – Бойчук В.Ф., Макар Л.О., Юсипчук
Р.Б., Приймак Д.Й., кандидат мистецтвознавства
Білий В.Д., лаборанти кафедри Добринов М.І., Макар М.О.
Викладачі кафедри є учасниками різноманітних мистецьких виставок, симпозіумів, пленерів,
наукових конференцій в Україні та за її межами,
організовують персональні виставки, мають низку
публікацій у фахових виданнях, проводять творчі
конкурси та олімпіади.
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ВІДДІЛ
МОНУМЕНТАЛЬНОДЕКОРАТИВНОГО
ЖИВОПИСУ
Відділ створено 2000 р. на
базі
відділення
художнього
розпису.
У процесі навчання студенти
отримують ґрунтовну фахову
підготовку з рисунка, живопису, композиції, технології, перспективи, кольорознавства та
історії мистецтва, опановують
засоби проектування й виконання в матеріалі композицій
для інтер’єрів та екстер’єрів
культових і громадських споруд
у техніці темперного розпису,
фрески, мозаїки, сграфіто,
вітража, енкаустики.
На відділі працюють досвідчені викладачі з багатолітнім
досвідом: професор Львівської національної академії мистецтва, народний художник
України Василик Р.Я., заслужений художник України, доцент
Калитко А.М., член Національної спілки художників України,
кандидат мистецтвознавства,
доцент Молинь В.Д. (завідувач
кафедри), член Національної
спілки художників України, доцент Дутка В.Я., старші викладачі Перегінець В.І. (зав. відділу),
Гнидко Т.В., викладачі, молоді
художники Брусніцина О.В., Соломчак О.В., майстер виробничого навчання Радиш Ю.Ю.
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Медвідь Н.
Фраґмент дипломної роботи «Плащаниця».
Керівник Перегінець В.І.

Мороз П.
Проект розпису «Євхаристія», церква у с.Старий Косів.
Керівник Перегінець В.І.

Остапчук Ю. Проект оформлення інтер’єру каплиці Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Косів.
Керівник Гнидко Т.В.
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Корба Н.
Ікона «Свята Трійця Новозавітна»
для іконостасу церкви
Святої Трійці в Косові.
Керівник Перегінець В.І.

Молинь Н.
Дипломний проект сґрафіто «Думи».
Керівник Брусніцина О.В.
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Василенко А. Проект настінного розпису «Ярмарок».
Керівники: Гнидко Т.В., Перегінець В.І.
Остапчук Ю. Проект декоративного панно для оформлення інтер’єру Косівської школи мистецтв «Трипілля».
Керівник Андрущенко М.Д.

Никифорчин А. Проект розпису інтер’єру Будинку культури в с.Кобаки «Вечорниці».
Керівник Брусніцина Л.В.
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ВІДДІЛ
АКАДЕМІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН

Медвідь Н.
Натюрморт.
Академічний рисунок.

Медвідь Н.
Півфігура.
Академічний рисунок.
Мороз П.
Натюрморт.
Академічний живопис.
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КАФЕДРА
ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА ТА
ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Гаврилей В.М., Горбань Р.А., Нісевич С.І., Костюк В.В., Книш Б.І.,
Слободян О.О., Гридзин Л.В., Якимишин Я.В., Козар Л.С.
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Кафедра здійснює важливу роль у формуванні
високоосвічених спеціалістів та фахівців декоративно-прикладного мистецтва і менеджерів соціокультурної сфери. Викладачі кафедри впроваджують у
навчальний процес методи інтеґрованого навчання
на основі міжпредметних зв’язків та нових освітніх
інформаційних технологій, що, у свою чергу, є базою для художнього задуму студента, розвитку уяви
і творчого мислення з наступною їх реалізацією в
курсових та дипломних роботах за фахом. На базі
кафедри відкрито спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності».
На кафедрі працюють досвідчені викладачі: кандидат мистецтвознавства, доцент О.О. Слободян,
кандидат мистецтвознавства, доцент Б.В. Книш,
кандидат історичних наук, доцент В.В. Костюк,
кандидат філологічних наук С.І. Нісевич, кандидат
філософських наук, доцент Р.А. Горбань, кандидат історичних наук, доцент Мельничук Г.Л., старший викладач В.М. Гаврилей, викладач Л.С. Козар,
майстер спорту з фрістайлу, тренер першої категорії Я.В. Якимишин.
Навчальний процес забезпечують аудиторії з
обладнанням для проведення лекцій з історії мистецтва, гуманітарних дисциплін та іноземних мов, а
також науково-методичний фонд музею інституту,
у якому експонуються понад дві тисячі творів народного та професійного декоративно-прикладного
мистецтва ХІХ – ХХІ ст.
Окремі курси читаються на базі приватних та державних музеїв Косова: Струтинського М.М., Корнелюка М.В., Музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини, Національного музею народного
мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й.Кобринського, музеїв В. Гривінського, І. Ділети, художніх майстерень Косівської реґіональної спілки художників
України.
Науково-викладацький склад кафедри якісно
підвищує та формує світогляд сучасних художників, які продовжать кращі традиції національного
мистецтва України.
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«Пістинська кераміка»,
Слободян О.О.
«Художні вироби зі шкіри на
Гуцульщині», Книш Б.В

«Олекса Бахматюк»,
Чорний О.М.

Мистецтвознавчі тексти із
завданнями німецькою мовою,
Нісевич С.І.

«Івано-Франківська
теологічна академія УГКЦ:
традиції та становлення»,
Горбань Р.А.,
Делятинський Р.І.
«Курс пластичної анатомії
людини»,
Андрейканіч А.І.

«Михайло Павлик.
Не останні штрихи митця»,
Костюк В.В.
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«Іграшки з сиру Маріїї Матійчук»,
Гринюк М.М.

Атлас народних художніх промислів
Галицької Гуцульщини,
Вах І.С.
«Українське народне вишивання.
Техніки, методологія, методика»,
Сусак К.Р., Стеф’юк Н.А.

«Василь і Микола Девдюки»,
Молинь В.Д, Андрейканіч А.І.,
Яремин І.В.

«Марко Мегединюк»,
Андрейканіч А.І.

«Регіональне мистецтво
та архітектура Прикарпаття»,
Юрчишин Г.М.
«Проектування християнського храму».
Навчальний посібник.
Юрчишин Г.М.
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КОСІВСЬКЕ
УЧИЛИЩЕ
ПРИКЛАДНОГО ТА
ДЕКОРАТИВНОГО
МИСТЕЦТВА ЛНАМ

КІПДМ

ЛНАМ

135
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Директор
Косівського училища
прикладного та
декоративного мистецтва
ЛНАМ,
кандидат мистецтвознавства

Стеф’юк Р.Г.

62

Мистецька освіта гуцульського реґіону базується
на дослідженні та вивченні традицій народного мистецтва. Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв має 135-літню історію і являє собою
синтез народного та професійного мистецтв. Інтерпретація традицій крізь призму власного бачення дає можливість молодим фахівцям знаходити
новітні методи та форми, стилістичні особливості
в трактуванні різних жанрів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Діяльність
Косівського училища спрямована на забезпечення
сфери освіти та культури висококваліфікованими
спеціалістами з відповідним рівнем громадських,
естетичних, духовних і моральних якостей.
Однією з ефективних умов у фаховій підготовці майстра-художника в галузі образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва Косівського
училища ПДМ ЛНАМ є звернення до першоджерел
гуцульського народного мистецтва, його зв’язків із
побутом, природою, фольклором, глибоке переосмислення творчості видатних митців у різних жанрах мистецтва.
Косівська мистецька школа − училище та інститут − є однією з небагатьох у нашій державі, що утверджує та розвиває впродовж десятиліть багатопрофільне розмаїття народного мистецтва, будучи
водночас оберегом і носієм етнокультури Гуцульщини.
Концепція діяльності навчального закладу базується на відродженні та розвитку народних ремесел
Гуцульщини, творчому процесі на засадах давньої
мистецької традиції. Вивчивши та переосмисливши
історичний досвід когорти відомих майстрів, професійними художниками вироблені власні ключові
методики навчального процесу у формуванні мистецької школи, на їхній основі створено художньо
вартісні твори мистецтва.
Сьогодні в Косівському училищі прикладного та
декоративного мистецтва ЛНАМ функціонують та
активно розвиваються шість циклових комісій: художні вироби з дерева та художнє ткацтво; художня
вишивка та моделювання одягу й художня обробка металу; художня кераміка та художні вироби зі
шкіри, художній розпис; циклова комісія фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, циклова комісія соціально-гуманітарних та
природничо-математичних дисциплін.
Культура і мистецтво є основними чинниками
ідентифікації народу як нації. Саме ці категорії соціуму є пріоритетними у визначенні характеристи-

ки держави. Тому реформи освіти, що стосуються
мистецьких закладів усіх рівнів, повинні здійснюватися з урахуванням усіх можливостей збереження та розвитку цього напряму освітньої діяльності.
Косівське училище прикладного та декоративного
мистецтва Львівської національної академії мистецтв є унікальною мистецькою школою з яскравою
національною приналежністю, де художники-педагоги зуміли переосмислити досвід попередніх
досягнень династій відомих майстрів і при цьому
відтворити власний ефект присутності у феномені
творчості, витвореній митцями в ділянці образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
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Боштан Д.
Орнаментально-тематична
таріль «Тарас Шевченко».
Дерево, різьблення.
Керівник Гавриш Л.Д.
Ковальчук К., Ротар А.
Ансамбль святкового вбрання за мотивами
народного строю Яворівщини.
Керівники: Швед О.В., Іватра Г.О.

Чорний М.
Декоративні підсвічники «Родина».
Глина, формування, ритування.
Керівник Захарків І.М.

65

Дроняк Г., Колісник Ю.,
Стринадюк О., Приймак К.
Ансамбль вбрання за
мотивами весільного
строю Верховини.
Керівники: Швед О.В., Іватра Г.О.
Волощук. Ю., Николайчук О.
Ансамбль святкового вбрання
за мотивами народного
строю Київщини.
Керівники: Швед О.В., Іватра Г.О.

Патращук М.
Декоративне панно.
Мозаїка, смальта.
Керівник Захарків Р.Д.
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Івасюк Л.
Гобелен «Дерево життя».
Керівник Удудяк О.В.
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