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стрiв, що у своїй творчiй дiяльностi користуються самобутнiми традицiями, iсторично сформованими художнiми системами декорування виробiв,
професiйною обрядовiстю, чим заслуговують висвiтлення свого мистецького доробку широкому
колу поцiновувачiв.
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Анотацiя: У пропонованiй статтi дослiджується проблематика становлення творчого шляху майстрiв народних промислiв Богуславщини:
Тетяни Тарасенко, Миколи Римаря, Валентини
Ткач, Марiї Вовкули та аналiзуються складовi
їх творчого внеску. Стаття вiдкриває для народного мистецтва феномен майстрiв народної
творчостi Богуславщини, аналiз робiт яких може стати набутком для наукових пошукiв в царинi декоративно-прикладного мистецтва. Митцi, що будують свою творчiсть на традицiях,
практичних та духовних здобутках народного
мистецтва, претендують на оригiнальний iндивiдуальний пiдхiд у зверненнi до кращих традицiй народного мистецтва Богуславщини та вiдродженнi давнiх осередкiв народних промислiв.
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вiдродження.
Постановка проблеми: Процеси що вiдбуваються в народних промислах кiн. ХХ –
поч. ХХI ст., в багатьох випадках характеризуються неабияким розширенням творчих можливостей для митцiв у побудовi художнього образу та певною їх трансформацiєю, мистецтво
набуло бiльшої розкутостi, прослiдковується чiтке збiльшення дiапазону тематики та художньокомпозицiйних рiшень.
Налiчується чисельна кiлькiсть народних май-

Сучасна мистецтвознавча наука спрямовує дослiдникiв на комплексне вивчення окреслених вище проблем. У цьому контекстi важливо осмислити проблематику етапiв вiдродження народних промислiв, яким належить одне з чiльних
мiсць у структурi декоративно-ужиткового мистецтва України. Також, для формування цiлiсного
та об’єктивного уявлення про українське народне
мистецтво необхiдне комплексне мистецтвознавче
дослiдження розвитку народних ремесел на територiї Богуславщини кiн. ХХ – поч. ХIХ ст.,
що є невiд’ємною складовою народного мистецтва України: гончарства, ткацького промислу, художня обробка дерева (рiзьба) та iнших, що мали широкий розвиток на данiй територiї, про що
свiдчать лiтературнi джерела, енциклопедичнi вiдомостi, польовi матерiали автора.
Сучасне мистецтвознавство розглядає народне
декоративне мистецтво як один iз етапiв розвитку
українського мистецтва, його принципи, засоби
творення, функцiонування. В процесi вiдбору зiбраного нами матерiалу щодо гончарного промислу
Богуславщини кiн. ХХ – поч. ХХI ст. та його
аналiзу, стає зрозумiлим той факт, що висвiтлення iмен майстрiв гончарної справи та вiдродження
одного з найпотужнiших центрiв гончарства Надднiпрянщини серед. ХХ ст. – с. Дибинець (Богуславський р-н, Київська обл.) лежить в площинi цiлковитої аморфностi зi сторони керiвних
посадовцiв, що аргументують свою позицiю певними чинниками: На сьогоднiшнiй день вiдсутня
програма й можливостi здiйснення та побудови
виробничої i комерцiйної бази, без якої надiйний
i економiчний розвиток народного декоративного мистецтва не можливий. Тобто з комерцiйної
точки зору, гончарна продукцiя не конкурентноздатна на сучасному ринку, та вимагає вкладання
великих коштiв, що зазвичай проблематично.
На сьогоднi, вiдродження дибинецького про-
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мислу проходить на рiвнi iнiцiатив окремих небайдужих осiб, котрi у своїй творчостi переосмислюють i трансформують прадавнi гончарнi звичаї,
що протягом не одного столiття формували мистецьке середовище Богуславщини. Також зазначимо, що народне декоративне мистецтво i народнi промисли зокрема, в особi їх майстрiв не буде
мати певних пiльг, при умовi, якщо майстри не
будуть розглядатися як творчi особистостi, i продукт їх творчостi не буде пiдпадати пiд звичайний
продукт промисловостi, а якщо народне мистецтво не буде мати серйозної державної пiдтримки,
то всi зусилля на його розвиток будуть марними.
З’явились новi технологiї i матерiали, зокрема iмпортнi – сировина, фарби. Розвиток малих
пiдприємств та чимала конкуренцiя змусили до
нових експериментiв в технологiях. Розширилась
палiтра керамiчної поливи та емалей, використання яких значно збiльшило художнiй рiвень керамiчних виробiв. Порушення зв’язкiв з пiдприємствами народних художнiх промислiв з аналогiчними пiдприємствами колишнього Радянського Союзу, якi постачали сировину й обладнання, а
також пiдвищення цiн на енергоносiї, вiдсутнiсть
широкого ринку збуту свого часу привело до закриття багатьох пiдприємств народних художнiх
промислiв1 .
Однiєю з ключових фiгур, що безпосередньо
своїм творчим доробком прилучилася до розвитку гончарства Богуславщини та пiднесення його
осередку на етап вiдродження, є постать Тетяни
Тарасенко. Майстриня своєю творчою дiяльнiстю впроваджує новацiї у традицiях дибинецького гончарства, якi далеко не вичерпали себе як
з мистецького, так i з практичного погляду, чим
формує загальну систему естетичних вартостей,
вирiзняючись своєрiднiстю образно-виражальних
засобiв.
Сьогоднi лише в найпотужнiших колись осередках народних промислiв часом працює одиндва старих майстри, невпинно звужується спад1
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коємнiсть гончарних традицiй; а молодi нащадки
гончарної спадщини дуже рiдко вдаються до вiдтворення чи осучаснення традицiйних форм виробiв. Тетяна Тарасенко ж належить до когорти
митцiв Богуславщини, завдяки дiяльностi яким
актуальними стали питання вiдродження центру
дибинецького гончарства, що припинив своє iснування в 60-их рр. ХХ ст.
Тетяна Iванiвна Тарасенко, дибинчанка, з вiдомого у 50–60-их рр. ХХ ст. роду гончарiв Тарасенкiв. Iм’я одного з них, Михайла Тарасенка,
члена Нацiональної спiлки художникiв України та
заслуженого майстра народної творчостi, було вiдоме у другiй пол. ХХ ст. далеко за межами Київщини. Свого часу Михайло Тодосiйович Тарасенко з участю експериментальної студiї народного мистецтва при Київському обласному будинку
народної творчостi створив студiю фiгурної пластики, що забезпечила майстру визнання на обласних, всесоюзних, республiканських виставках,
та увiчнила його iм’я, як непересiчного майстра
гончарного промислу.
Народилася Тетяна Тарасенко 1968 р. в селянськiй родинi у с. Дибинцi Богуславського р-ну,
що на Київщинi. Там же майбутня майстриня
здобула початкову освiту, ази ж професiйної школи припадають на навчання в Київському технiкумi легкої промисловостi (нинi Київський державний iнститут декоративно-прикладного мистецтва та дизайну iм. М.Бойчука). Професiйна
школа вiдшлiфувала здiбностi молодої художницi
до прикладної дiяльностi, та спонукала звернутися до гончарних традицiй у своєму подальшому
творчому шляху.
Нинi Т.Тарасенко, художник-конструктор за
фахом, викладач богуславської школи мистецтв та
гуртка скульптурної пластики, педагог з винятковими здiбностями та активний громадський дiяч.
Вона досягає успiхiв у галузях мистецького, педагогiчного та суспiльного життя. Т.Тарасенко є
однiєю iз найбiльш вiдданих учениць своїх учителiв. Її творчiсть не висвiтлена в мистецтвознавчiй
лiтературi та майже зовсiм невiдома широкому загалу, iснують лише короткi вiдомостi з газетних
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статей2 , якi й були першими ластiвками в дослiдженнi творчостi Т.Тарасенко).
Основна частина творiв Т.Тарасенко ще не була залучена у науковий мистецтвознавчий обiг, та
розсiяна по приватних та музейних збiрках Богуслава та Києва.
У мистецтво глини Т.Тарасенко прийшла завдяки спiлкуванню ще з дитячих рокiв iз дибинецькими гончарами: В.Шнуренко, О.Марченко,
Ю.Волошенко, В.Королевич, I.Загороднiм i власне М.Тарасенко, якi вже на той час, на жаль
майже не працювали, адже тогочасна полiтика не
сприяла змiцненню та розвитку гончарного промислу. Це був перiод, коли нищилося село, викорiнювався будь-який прояв особистiсних творчих iнiцiатив. Кожна iз таких зустрiчей залишала у свiдомостi майбутньої на той час майстринi гончарної справи незабутнi враження, це була
стежка, якою вона смiливо могла ступати вже у
самостiйну творчiсть. Саме з таких зустрiчей Тетяна Тарасенко мала змогу краще пiзнати манеру
створення того чи iншого глиняного виробу, витонченiсть та експресiю у роботi, рiзноманiтнiсть
палiтри образiв. Створена дибинецькими гончарами в серед. ХХ ст. чисельна кiлькiсть виробiв,
розширила уявлення художницi про можливостi
народної творчостi та гончарства зокрема, що i
сформувало свiтобачення та поетапний розвиток
творчої особистостi молодого майстра.
Як розповiдає 78-мирiчний Iван Загороднiй,
єдиний дибинецький гончар, що на сьогоднi залишився у с. Дибинцях: “...найважче робити миску
та покришку, i що технологiя виготовлення горщикiв одна, але в кожного майстра вирiб виходить
рiзний”. Даний вислiв пiдтверджує наше твердження про високу майстернiсть та вмiння дибинецьких гончарiв, що зберiгали у своїй творчостi
багатовiковi традицiї творення гончарних образiв.
З-помiж великої кiлькостi видiв дибинецьких
виробiв (посуд, кахлi, димарi, цегла), майстриня
акцентує свою у вагу на скульптурнiй пластицi, втiлюючи в глинi свою фантазiю та творчi
задуми, експериментує з формою, змiстом. Тетя-
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на Iванiвна володiє вмiнням яскраво передавати
психологiю створюваних нею образiв, а тому її
скульптурнi декоративнi твори щоразу набувають
нових рис. Гордiсть i доброзичливiсть, пихатiсть
i вiдчай, радiсть i смуток – такими виражальними засобами надiленi зооморфнi та антропоморфнi малi скульптурнi форми майстринi. Вироби є
багатофункцiональнi: для оформлення iнтер’єрiв,
як дитячi iграшки, що призвело до розширення
сюжетно-тематичного характеру творiв та пiдсилення в них виражального начала.
Окрiм скульптурної пластики художниця працює над рiзними видами керамiчного посуду
(горщики, макiтри, миски, чашки, пiдвазонники,
вази для квiтiв), де присутнi сучаснi тенденцiї у
мотивах виробiв.
Схематичний опис, у виглядi таблицi, гончарних творiв Т.Тарасенко, дозволить нам структурувати основнi види керамiчних виробiв, та стане
черговою сходинкою в подальшому їх аналiзi:
За видами
горщики (полив’янi,
не полив’янi)
кришки до горщикiв

миски (полив’янi)
макiтри
кришки до макiтер
(полив’янi,
не полив’янi)
чашки (не полив’янi)
пiдвазонники
(полив’янi,
не полив’янi)
вази (не полив’янi)

скульптурна пластика
(не полив’яна)

За оформленням
без розпису;
з розписом
без розпису;
з розписом;
рельєфний орнамент
без розпису
з розписом
без розпису;
з розписом
без розпису
з розписом

без розпису;
рельєфний
рослинний орнамент
без розпису

Горщики – середнього розмiру, висота
2
Тарасенко T. А мiй милий вареничкiв хоче // Вiстi 15–20 см, з вузенькою шийкою та круглим корБогуславщини.– 2009.– 29 липня.
пусом, що плавно переходить до низу посуди-
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ни, з вузеньким дном, горщики – маленького
розмiру 7–10 см, з широкою шийкою, яйцевидної форми, з широким дном. Переважно, вироби
Т.Тарасенко без розпису, за браком коштiв художниця знаходить iншi засоби орнаментацiї гончарних творiв.
Кришки до горщикiв – орнаментованi рельєфами iз символiкою Богуславщини (назва мiста,
рель’єф пам’ятника Марусi Богуславки).
Миски – середнього розмiру, висота 10 см,
глибокi, формою мають подiбнiсть iз дибинецькими мисками “до лави”, вiдмiннiсть – вiдсутнiсть
розпису на виробi.
Макiтри – середнього розмiру, висота
15–20 см, з досить широким отвором, цилiндричної форми, плавно завуженої до низу. Орнаментованi розписом, наближеним до петрикiвського,
зi складною композицiєю, або ж легка окантовка
у виглядi хвилястих лiнiй. Використання за призначенням, або ж для окраси iнтер’єру.
Кришки до макiтер – орнаментованi рослинним орнаментом (як не складнi квiтковi мотиви,
так i наближенiсть в орнаментацiї до петрикiвського розпису).

Рис. 1.

Чашки – маленького розмiру, висота 10 см,
з кришкою або без, орнаментованi рельєфами iз
символiкою Київщини (наприклад: назва мiста).
Пiдвазонники – середнього розмiру, висота
15–20 см, використання за прямим призначенням. Орнаментованi пiдвазонники нескладним
рослинним орнаментом наближеним до дибинецьких розписiв – квiтка з 3–4-ма пелюстками,
галузка з листочками, окантованi декiлькома прямими лiнiями.
Вази – висота 30–40 см, мають рельєфний
квiтковий орнамент по всьому корпусу виробу,
переважно видовженої форми. Призначенi для
оформлення iнтер’єру (рис. 1).
Скульптурна пластика – основним жанром багатьох виробiв для художницi є роботи, пов’язанi
з водним середовищем – “риби, що вмiють говорити”, черепахи.
– Серiї робiт зооморфної тематики, як реалiстичної, так i перевтiленої в певнi стилiзованi об-

Рис. 2.
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рази; а саме: “корова на лузi”, “химерний пес”,
“баран спiває” (рис. 2), “сiра мишка”, також образи iз сучасних дитячих мультфiльмiв.
– Aнтропоморфнi сюжети – “дiд задумався”,
“Маруся Богуславка” i так далi.
– Пташиний свiт – пiвники, сови, ворони.
У своїх творах майстриня виражає власнi життєвi враження, перетворюючи їх в рiзноманiтнi
образи, в сюжетних зображеннях скульптурної
пластики переважає змiстовне начало, що є характерним для дибинецьких гончарних виробiв,
де присутня глибока традицiйнiсть, пластична
виразнiсть, народна декоративнiсть та простота,
що надає самобутньому мистецтву нацiонального
колориту.
Сьогоднi у своїх роботах Тетяна Тарасенко використовує тi духовнi джерела, що були закладенi
в душу майстринi її вчителями та наставниками в
далеких 1970–80-их рр. I тодi i тепер панi Тетяна
з великою вiдповiдальнiстю i серйознiстю звертається до гончарних традицiй свого роду. Вироби
майстринi вражають чистотою народного свiтосприйняття, рiзноманiтними формами, продуманими до найменших дрiбниць сюжетами розпису.
Схильнiсть до всякого роду експериментiв i неочiкуваних поєднань у створюваних образах скульптурної пластики Тетяни Тарасенко, викликана пошуком нових зображальних можливостей у
гончарному мистецтвi, що надалi переросла у вiдродження родинної гончарної справи3 .
Трансформацiя посуду у фiгурну пластику, була характерною ознакою дибинецьких гончарiв,
про що свiдчить наступна цитата I.Загороднього:
“Лiпили в Дибинцях i фiгурний посуд у виглядi
людей i тварин: баранцiв, левiв, свинок. В давнину такi посудини використовували як водолiї для
омивання рук у церквах та по хатах, а пiзнiше в
них тримали всiлякi трунки й напої. Останнiй хто
займався лiпленням такого посуду був Михайло
Тарасенко”. В змiстi цитати простежується чiтка послiдовнiсть у традицiях створення гончарних
виробiв родиною Тарасенкiв.
Традицiйним для Богуславщини видом народ-

ної творчостi є i рiзьблення по дереву. Вiдомим
майстром цiєї справи у другiй пол. ХХ ст. вважається Микола Римар, що понад 40 рокiв займається ложкарством та рiзьбленням дрiбних побутових виробiв з дерева.
Народився майстер 1934 р. в с. Тептiївка,
Богуславського р-ну Київської обл. Батькiвщина
майстра славилася умiльцями, якi здавна виготовляли ложки з дерева та займалися продажем
власної продукцiї в сусiднi села, що i сформувало
навики та вмiння майбутнього ложкаря.
Професiйний рiвень Миколи Римаря i на сьогоднi займає високий рiвень, всi його твори мають бездоганне виконання: гладкiсть поверхнi,
легкiсть та зручнiсть в користуваннi. Асортимент
виробiв вирiзняється широким обсягом, за допомогою сокири, ножiв та рiзцiв рiзьбяр виготовляє ложки (рис. 3), черпаки, друшляки, лопатки,
молоточки, дошки, веретена, люльки, використовуючи для майбутнiх виробiв рiзнi породи дерев
(липу, клен, вербу, грушу, осику).

Рис. 3.

Багатолiтнiй досвiд пiдтверджує, що народнi промисли поступово збагачуються все новими аспектами, їх змiстовна краса вкрай необхiдна сучаснiй людинi, зростає художньо-культурна
цiннiсть традицiйної народної спадщини. Ложкар Микола Римар, у своїй творчостi намагається
вiднайти тi зв’язки, що є ключовими, для переходу давнього народного промислу у сучасну
сферу побуту, та створення передумов, для ви3
Матерiали з iнтерв’ю Тетяни Тарасенко авторцi статтi знання необхiдностi переосмислення традицiйних
виражальних засобiв, та осучаснення народних
в серпнi 2009 р.
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промислiв, зокрема рiзьбярства для їх подальшого розвитку. Набуття професiйних навичок прихильникiв рiзьбярської справи, зацiкавлення давнiм видом мистецтва та залучення як найбiльшої
частини впливових осiб для її розвитку, подiбнi
завдання є ключовими у творчостi широкого кола
майстрiв.

дорiжках, накидках на стiльцi тощо. Килими та
рядна майстринi мають багатий розмаїтий орнамент, продуманi до найдрiбнiшого технiчнi моменти – пiдбiр розмiру та товщини пряжi, що i вiдтворює всю глибину традицiй давнього народного
промислу – ткацтва. Пошук та вивчення автентичних орнаментiв килимiв Центральної України,
Проблеми та перспективи стають першочерго- стали для Валентини новим засобом для вдосковими i для ткацького народного промислу, що налення знань в контекстi народної творчостi, та
є невiд’ємною складовою народного декоративно- подальше використання їх у власнiй творчостi.
прикладного мистецтва українцiв. Народне ткацтво Богуславщини у другiй пол. ХХ ст. мало потужний творчий потенцiал, значимий осередок (богуславська ткацька фабрика “Перемога”) та багатовiкову традицiйну спадщину, що
i сьогоднi вмiло використовується, переосмислюється та вдосконалюються професiйними ткачами
Богуславщини.
Харизматичною постаттю для богуславського мистецького середовища, в царинi народного ткацтва є ткаля Валентина Ткач. Походження майстринi з династiї ткачiв пiдтверджує факт
iснування на Богуславщинi поколiнь майстрiв народних промислiв. В її родинi ще з давнiх часiв
ткали льнянi полотна, килими. Батьки ж Валентини мали безпосереднiй стосунок до богуславської ткацької фабрики “Перемога” (батько мав посаду директора фабрики “Перемога”), основного
осередку народного ткацтва Богуславщини другої
пол. ХХ ст.
Народилася майбутня мисткиня 4 грудня
1970 р. у м. Богуславi. По закiнченнi Богуславського педагогiчного училища iм. I.С.НечуяЛевицького, за спецiальнiстю “Виховання в дошкiльних закладах” та Державної академiї керiвних кадрiв культури i мистецтв, за спецiальнiстю “Образотворче та декоративно-прикладне
мистецтво”, майстриня з професiйною освiтою в
1990 р. створює гурток декоративного ткацтва
“Килимок” в СПТу-16 в м. Богуславi Київської обл., навчаючи усiх охочих тканню килимiв
на “рамах” та горизонтальних верстатах.
У роботi Валентини Ткач має мiсце технiка
макраме чи декоративно обробленого дерева, як
у декоративних панно, так i килимах (рис. 4),

Рис. 4.

Твори В.Ткач експонуються на рiзноманiтних
виставках, святах: веснянi та осiннi ярмаркивиставки виробiв народних майстрiв “День ткалi i вишивальницi”, музей народної архiтектури
та побуту в м. Пироговi; всеукраїнська виставка
“Народне мистецтво”, Нацiональний виставковий
центр “Український Дiм”,
З 2005 р. Валентина Ткач – учасниця
фольклорних фестивалiв Олега Скрипки “Країна
Мрiй”. Багато тканих виробiв ткалi знаходяться
за кордоном: Канадi, США, Росiї, Кореї, Iспанiї,
Iталiї.
Широкi професiйнi якостi, творча амбiцiйнiсть,
висока працездатнiсть, харизматичнiсть у твореннi художнiх образiв народних майстрiв Богуславщини, переконує нас у потребi висвiтлення їх
iмен на широкий загал, та доручення їх творчого
доробку до загальнонацiональної системи вiдродження народного мистецтва як на Богуславщинi,
так i в iнших регiонах, вiдомих своїми осередками народних промислiв та здобутками в царинi
народної творчостi.
Наступною непересiчною постаттю богуславського ткацтва є Марiя Вовкула, спадкова майстри-
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ня, представниця косiвської школи ткацтва (довший час працювала на Косiвськiй килимарськiй
фабрицi iм. Т.Шевченка), яка понад 50 рокiв живе i працює в м. Богуславi Київської обл.
Народилася М.Вовкула на Iвано-Франкiвщинi
в с. Стопчатiв у 1941 р., успадкувавши вмiння
та досвiд ткацької справи вiд свого батька, що
все життя займався килимарством, продовжила
давню справу родини.
Невiд’ємною складовою в життi народної майстринi стала творча праця на богуславськiй ткацькiй фабрицi “Перемога” в 50–70-их рр. ХХ ст.
Творчий доробок Марiї Вовкули сформувався з
комплексу мистецьких традицiй Богуславського
ткацтва i народних традицiй Iвано-Франкiвщини
та Косiвщини. Поєднання М.Вовкулою автентичної орнаментики рiзних мистецьких регiонiв, у
власних творах (тканi килими, традицiйнi торби (рис. 5), спричинили неабияке переосмислення
майстрами ткацьких традицiй як в орнаментицi,
так i в технiцi виконання.

Рис. 5.

5-6’2010 Народознавчi Зошити
рично, довготривалим засвоєнням, колективним
досвiдом усього найкращого, що створювалося
працею та творчiстю поколiнь майстрiв народних промислiв. Однак тi риси, що на сьогоднi
є каноном чи художньою системою, не завжди
займали в нiй панiвне мiсце. В свiй час вони були явищем новим, незвичним, потребували творчих зусиль та часу, для перетворення канон. Вiдповiдно, наше сьогоднiшнє уявлення про традицiї народних промислiв охоплюють лише певний
етап, невелику частину всього iсторичного шляху розвитку мiсцевого мистецтва. Та навiть ця
частина етапу дозволяє нам на прикладi багацтвi народних промислiв Богуславщини бачити рух
вперед. Тим бiльше, що пiдвищенi темпи сучасного життя спричиняють помiтний вплив на пришвидшення багатьох явищ в мистецтвi народних
промислiв i певну перебудову канонiчних рис, що
i прослiдковуємо на творчостi народних майстрiв
Богуславщини Т.Тарасенко, М.Римаря, В.Ткач,
М.Вовкули i є процесом закономiрним та позитивно незворотнiм.
Рiвень сучасних знань про народнi промисли Богуславщини (чи то ткацтво, чи дибинецька керамiка i так далi) дозволяє розглядати їх
як складну художню систему, що володiє специфiчними законами побудови та розвитку. Якщо загальнi закономiрностi народного мистецтва
вже давно стали предметом наукових знань, то
їх прояви в мiсцевих народних промислах одне
iз завдань нашого дослiдження. Наявнiсть так
званих самобутнiх художнiх систем вiдмiчено в
працi M.Некрасової4 . Елементи ж художньої системи, котрi i складають внутрiшню суть мистецтва та передаються в наступнi поколiння, стають
традицiєю, що i вiдбулося у народнiй творчостi
Богуславщини. Мистецтво дослiджуваного регiону, сформувавши за не одне столiття свою базову
систему творення образу, перейшовши на новий
художнiй рiвень, i на данному етапi розвитку має
сталi традицiї та канони, i є невiд’ємною складовою народних художнiх промислiв України.

Отже, дослiдження особливостей та принципiв
творчостi осередкiв народних промислiв та майстрiв народної творчостi, на нашу думку, є головним завданням сучасної наукової елiти, для створення майбутнiх науково обґрунтованих традицiй
у мистецтвi народних промислiв.
Види народного мистецтва (в нашому випадку
гончарство, ткацтво, рiзьба по дереву) та їх особливостi – це система матерiально-технiчних та
образно-виражальних засобiв, що склалися впро4
Некрасова М.А. Народное искусство как часть кульдовж iсторiї промислу, iнакше кажучи, свого роду туры: Теория и практика.– Москва: Изобразительное Ис“канон” – певнi правила, що утвердилися iсто- кусство, 1983.– C. 122–123.

