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Сучасний розвиток дизайну предметно-просто-
рового середовища перед вітчизняними дизай-

нерами ставить низку актуальних завдань, пов’язаних 
із сферою пошуку джерел, методів та підходів фор-
мотворення. Залишається невирішеною проблема 
побудови української моделі дизайну, а також необ-
хідність узгодження її розвитку із загальносвітови-
ми тенденціями. Історичний розвиток світової 
дизайн-діяльності констатує факт визначення й фор-
мування тематичних граней, які сьогодні можна ви-
значити як відносно стабільні. Це постійне звернен-
ня до теми використання традицій історичних сти-
лів, геометричний напрям із його сучасними 
розгалуженнями, біонічний дизайн, ергодизайн, арт-
дизайн, етнодизайн та інше. В сучасних умовах гло-
балізації гостро постає питання існування інтернаці-
ональних та національних форм дизайн-продуктів, 
тобто таких предметних форм, які б відповідали ха-
рактеру сформованих естетичних смаків народнос-
тей та країн. Знаковою подією можна вважати про-
ведену не так давно, в 2010 році, в Шанхаї (Китай) 
Всесвітню виставку ЕКСПО 2010, присвячену про-
блемам скорочення ресурсів, зниження рівня зло-
чинності, проблемам екології оточуючого середови-
ща. Представлений оку глядача на виставці дизайн 
експоцентрів країн-учасниць можна вважати як та-
кий, що представляє найхарактерніші риси націо-
нальної ідентичності. В дизайні значної кількості 
представлених павільйонів використано національні 
етнокультурні мотиви. Як правило, це форми орна-
ментальних мотивів різних декоративних технік ви-
шивання, витинання, кераміки тощо, що були твор-
чо переосмислені та включені в контекст форм су-
часної архітектури. На цій підставі етнокультурну 
традицію можна вважати однією із граней і джерел 
сучасного дизайну. Діапазон дослідницьких тем, які 
може запропонувати етнокультурна традиція, є до-
сить широким: семантика світоглядних, поетичних 
та фольклорних мотивів; розробка методики ство-
рення та декорування творів декоративно-ужиткового 
мистецтва; аналіз орнаменту як художньої мови і 
специфічного розуміння естетичності; дослідження 
окремих напрямів декоративних технік. При такому 
широкому виборі тем залишається актуальною про-
блема пошуку прийомів та методик втілення етно-
культурних традицій в сучасний контекст предметно-
просторового середовища. Це обумовлюється, з од-
ного боку, замкнутістю етнокультурних традицій, а 
з іншого, — мінливістю пануючих тенденцій моди в © І. ЮРЧЕНКО, 2014
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сучасному соціокультурному середовищі. З огляду 
на окреслену проблематику темою означеної статті є 
дослідження закономірностей використання етноор-
наментальних мотивів етнографічного регіону Укра-
їни Гуцульщини в архітектурному стилі львівської се-
цесії, зокрема школи Івана Левинського, та творче 
переосмислення такого підходу в умовах сучасного 
дизайну предметно-просторового середовища. 

Аналіз літературних джерел із становлення сти-
лю львівської сецесії демонструє нам той факт, що 
часто новаторські тенденції з методики творення 
форм з’являються завдяки переосмисленню твор-
цями-архітекторами або митцями-художниками вже 
існуючої творчої спадщини у вигляді загальновизна-

них еталонних взірців архітектури, творів образо-
творчого та декоративно-ужиткового мистецтва. 
Однак рушійним джерелом завжди був новий по-
гляд на історичні форми, нова інтерпретація тради-
цій, поєднання старих ідей з новими мистецькими 
концепціями під оригінальним кутом зору із вико-
ристанням нових досягнень в технологічній сфері. 
Прикладом може бути творча спадщина архітектур-
ної школи Івана Левинського, діяльність якої мож-
на охарактеризувати як доленосну для формування 
української моделі дизайну. Візуальні приклади 
створених ним архітектурних об’єктів вже протягом 
цілої епохи надихають сучасних архітекторів засто-
совувати втілені етнокультурні традиції в сучасній 
архітектурі. Зупинимось на наукових працях, при-
свячених творчості І. Левинського. Найбільш фун-
даментальними теоретичними дослідженнями є пра-
ці Ю. Бірюльова «Мистецтво львівської сецесії» [1] 
та О. Ноги «Іван Левинський: архітектор, підприє-
мець, меценат» [2]. В роботах розглянуто творчий 
шлях митця, особливості формування галузей пред-
метної діяльності, наводяться візуальні приклади най-
більш відомих архітектурних споруд. Сьогодення 
розвитку мистецтвознавчої думки потребує не про-
сто констатації історичних фактів становлення куль-
турної спадщини, а й активне її залучення у якості 
формотворчого джерела. Однак досвід І. Левинсько-
го та існуючий візуальний матеріал архітектурних 
об’єктів використовується в сучасних галузях дизай-
ну фрагментарно, не методично й не системно, по-
требує фахового підходу. Частково апробація мето-
дики використання етноорнаментальних традицій в 
сучасному дизайні представлена авторським дороб-
ком І. Юрченка — у його монографії та окремих те-
матичних публікаціях [3; 4 ; 5 ; 6]. 

Метою статті є розробка методики використання 
архітектурного декору львівської сецесії як творчої 
спадщини І. Левинського в сучасному предметному 
дизайні. Передбачається провести експериментальне 
моделювання меблевих форм в системі фахової осві-
ти за напрямом «Дизайн» на освітньо-кваліфікаційному 
рівні «Магістр». Відповідно до поставленої мети не-
обхідно виконати наступні завдання:

• провести огляд джерельної бази із історії фор-
мування львівської сецесії та визначити можливості 
методу «вторинної переробки» орнаментальних мо-
тивів І. Левинського в сучасному дизайні;

Іл. 1. Визначення характеру орнаментальної традиції за до-
помогою проведення морфологічного аналізу архітектурно-
го декору львівської сецесії: 1, 4 — зображення фрагмен-
тів архітектурного декору (Іл.: Олександр Нога. Іван 
Левинський: архітектор, підприємець, меценат / Нога 
О. — Львів : Центр Європи, 2009.  — С. 79, 81); 2, 3, 
5 — морфологічний аналіз архітектурного декору й ви-
значення графеми орнаментальних мотивів (Рисунок ст. 
Стефановича Н., кер. доц. Юрченко І.А.)
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• розробити концепцію сучасного підходу до ін-
терпретації мотивів архітектурного декору львів-
ської сецесії І. Левинського в сучасному предмет-
ному дизайні;

• провести апробацію та експериментальне моделю-
вання із використання мотивів львівської сецесії в су-
часному дизайні меблевих виробів на рівні фахової під-
готовки за напрямом «Дизайн» з освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» на кафедрі дизайну 
та основ архітектури НУ «Львівська політехніка».

Незважаючи на низку фундаментальних дослі-
джень з вивчення доробку школи І. Левинського, 
можна знову й знову ставити для себе запитання: що 
ж новаторського зробив Іван Левинський? З погля-
ду сьогодення розвитку дизайну предметно-
просторового середовища на творчий доробок львів-
ської сецесії І. Левинського в першу чергу увагу спо-
стерігача приваблює оригінальність форм саме 
архітектурного декору як збірного проектного обра-
зу. Зацікавлення людей цими формами дає нам пев-
ну категорію не просто оцінювачів орнаментальної 
естетики львівської сецесії, а й потенційних спожи-
вачів предметних форм, оскільки вже маємо катего-
рію людей із сформованими смаками до певної куль-
турної спадщини. Уважне ставлення до смаків спо-
живацької аудиторії дає певні гарантії розробці 
сучасних предметних форм промислової продукції. 
Тому можна сміливо стверджувати, що введення в 
сучасні форми предметно-просторового середовища 
інтерпретовані в сучасному контексті форми архітек-
турного декору львівської сецесії дадуть нам певний 
культурний і економічний ефект. Однак виникає про-
блема — в яких же формах подавати сучасному спо-
живачеві культурну традицію львівської сецесії? Для 
вирішення цієї проблеми потрібна розробка науково-
теоретичного підходу до процесу формотворення. 
Методика включення української орнаментики в 
орнаментальну систему сецесії та завдання подаль-
шого використання орнаменту дає підставу назвати 
такий підхід методом «подвійної інтерпретації» 
орнаментального декору. Концептуально такий ме-
тод включає декілька теоретичних принципів і вико-
нує ряд соціокультурних функцій: робить сучасного 
споживача приналежним до декількох епох і куль-
турних рівнів; об’єднує сільську й міську культури 
на підставі сприйняття рівнозначної естетичності 
збірного образу форм орнаментального декору; ви-

ступає одним із сучасних формотворчих джерел; пре-
зентує фахові композиційні прийоми для практич-
ного втілення традиційних форм орнаменту в сучас-
ний дизайн. Ця концепція дає можливість 
використовувати в сучасних дизайн-формах різні ва-
ріації й різне процентне співвідношення мотивів 
орнаментального декору чистих форм орнаменту се-
цесії, оригінальних форм гуцульського орнаменту, 
форм орнаменту львівської сецесії та форм, перео-
смислених в сучасному дизайні. Важливим завдан-
ням втілення орнаменту у дизайн-форми є не тільки 
різна кількісна візуальна вага орнаменту у співвід-

Іл. 2. Методика втілення орнаментальної традиції львів-
ської сецесії в сучасному дизайні меблевих виробів: 1 — 
проект балконної огорожі, 1912 р., майстерня М. Стефанів-
ського (іл.: Олександр Нога. Іван Левинський: архітектор, 
підприємець, меценат / Нога О. — Львів : Центр Європи, 
2009. — С. 84); 2, 3 — фрагмент декору балконної огоро-
жі та переопрацьований на його основі орнаментальний мо-
тив (рисунок і дизайн ст. Стефановича Н., кер. доц. Юр-
ченко І.А.); 4 — схема композиційного прийому співвідно-
шення «традиція-новація» (рисунок Юрченка І.А.); 5, 
6  — приклади дизайну меблевих форм на основі застосу-
вання орнаментальних мотивів львівської сецесії (рисунок і 
дизайн ст. Стефановича Н., кер. доц. Юрченко І.А.)
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ношенні до незаповнених ним просторів, а й рівень 
абстрагованого узагальнення й спрощення форм. Він 
обумовлюється вимогами до призначення, утилітар-
ності та ергономічності форм і смаковими уподобан-
нями споживача. Також при пошуку вдалих компо-
зицій необхідно дотримуватись формальних компо-
зиційних властивостей: єдності характеру форми; 
супідрядності елементів; повторення великого в ма-
лому; рівноваги, динамічності-статичності, симе-
тричності-асиметричності. 

Для практичного втілення запропонованої кон-
цепції необхідно розробити відповідний компози-
ційний прийом з урахуванням візуальних асоціацій. 
Такий прийом можна розробити на підставі фор-
мального зіставлення понять «традиція-новація» у 
ві зу ально вирішених формах просторово-компози-
ційного співвідношення та закріплення за ними ста-
лих формотворчих асоціацій. Формально традицію 
ми будемо розуміти як-то: зовнішню форму орна-

ментального мотиву або його будову; візуальні 
фактурно-текстурні ознаки-асоціації старіння й зно-
шеності форми та матеріалу; вибір матеріалів, тех-
нологій їх обробки та традиційних для народної де-
ревообробки конструкцій, та імітацію старих реміс-
ничих прийомів. Формально новацію будемо розу міти 
таким чином: орієнтація на сучасні мінімалістичні тен-
денції формотворення, які полягають у прийомах 
спрощення форми, не переобтяження її надмірною 
кількістю деталей; використання відповідних прийо-
мів сучасних стилів, що за зовнішніми ознаками 
пластичності відповідають ознакам традиційним; 
контрастне протиставлення простих геометричних 
дизайн-форм складним традиційним орнаменталь-
ним формам; текстурно-фактурне трактування су-
часних форм; розробка конструкцій виробів, візу-
ально інтерпретованих відповідно до традиційних 
конструктивних форм. Теоретично формальне спів-
відношення понять «традиція-новація» будемо ро-
зуміти таким чином: традиція є базовою основою но-
вації, її внутрішнім стрижнем; новація не заперечує, 
не відкидає традицію, а використовує її як базову 
основу; новація бере свій початок з традиції. Важ-
ливою частиною методики втілення традиційних 
форм декору є визначення характеру орнаменталь-
ної традиції за допомогою проведення морфологіч-
ного аналізу (іл. 1). Проведення аналізу передбачає 
виконання декількох завдань: визначення місцепо-
ложення декору в структурі архітектурної споруди; 
візуально-морфологічний аналіз будови орнамен-
тального декору; визначення графеми орнаменталь-
ного мотиву. Методика втілення орнаментальної тра-
диції львівської сецесії в дизайні меблевих виробів в 
узагальненому вигляді представлена на іл. 2. Апро-
бація проходила в межах виконання дипломного про-
екту із здобуття освітньо-кваліфіка ційного рівня 
«Магістр» (магістрант — Стефанович Назар, ке-
рівник проекту доцент Юрченко І.А.). Рисунок міс-
тить вихідний орнаментальний мотив львівської се-
цесії (іл. 2.1), з якого обирається на вибір студента 
фрагмент й творчо переосмислюється (іл. 2.2—
2.3). Наступний етап передбачає формальне спів-
відношення «традиція-новація» на основі запропо-
нованої схеми композиційного прийому (іл. 2.4), де 
світлим сірим тоном позначено новацію, яка симе-
трично з двох боків охоплює традицію (темний сі-
рий тон). На основі застосування розробленої кон-

Іл. 3. Сучасний дизайн меблевих виробів на основі вико-
ристання орнаментальної традиції львівської сецесії: 
1—5 — загальні вигляди меблевих форм та комплектів 
(тривимірне моделювання і дизайн ст. Стефановича Н., 
кер. доц. Юрченко І.А.)
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цепції був створений комплект офісного обладнан-
ня, представлений на іл. 2.4. Прототипом розробки 
є стіл, зображений на іл. 2.5. Розроблений прото-
тип надихнув на подальший пошук й цілої серії ме-
блевих форм, які мають реальні шанси практичної 
реалізації. Використана формальна схема компози-
ційного прийому співвідношення «традиція-но-
вація» (іл. 2.4) є одним із складових елементів ці-
лої моделі формотворення, яка знаходиться в про-
цесі розробки й вдосконалення. 

Проаналізовані літературні та емпіричні джерела 
архітектурного декору львівської сецесії та творчої 
спадщини школи І. Левинського дали підставу зро-
бити наступні висновки:

• ідеологічно майстри школи звертались до корін-
ня народної творчості та досвіду розробки історич-
них стилів;

• методика включення в стиль сецесії мотивів на-
родної орнаментики підпорядковується умові єднос-
ті смислового й пластичного вирішення, має універ-
сальний характер;

• залучення на той час сучасних технологій і мате-
ріалів дало змогу вивести формотворення архітек-
турних форм на новий рівень;

• інтернаціональність стилю сецесія частково звіль-
нило гуцульську народну орнаментику від необхід-
ності врахування її семантичного тлумачення під час 
її включення у збірний образ стилю львівської сеце-
сії, надавши формам декору універсального біонічно-
го характеру з регіональними особливостями;

• між народним орнаментом та орнаментом сти-
лю сецесія характерним зв’язком є методика й при-
йоми біонічних стилізацій рослинних і антропоморф-
них форм;

• основний акцент в архітектурному декорі зро-
блено на розвиток пластики лінійних форм; 

• перенесені в архітектурний декор львівської се-
цесії мотиви гуцульського орнаменту виконують на-
ступні функції: крапкові мотиви позначають струк-
турний перетин лінійних форм, початок та закінчен-
ня композицій тощо; лінійні мотиви візуально окан-
товують або розділяють функціональні зони; друго-
рядні мотиви підкреслюють і підсилюють звучання 
нефункціональних зон архітектурного фасаду.

Апробація методики формотворення на основі за-
пропонованого формального співвідношення 
«традиція-новація» в системі фахової підготовки за 

напрямом «Дизайн» з освітньо-кваліфікаційного рів-
ня «Магістр» на кафедрі дизайну та основ архітекту-
ри НУ «Львівська політехніка» дала змогу отримати 
наступні результати: 

• розробка концепції використання орнаменталь-
них мотивів львівської сецесії проводилась на осно-
ві залучення історичного досвіду та фактологічного 
матеріалу школи І. Левинського, опублікованих у су-
часних літературних джерелах;

• для побудови формальних композиційних при-
йомів використання орнаментальних мотивів львів-
ської сецесії був використаний світовий досвід пред-
метної дизайн-діяльності, а основний акцент робив-
ся на універсальних та формальних категоріях, 
прийомах та засобах формотворення;

• розроблена концепція і запропонований компо-
зиційний прийом мають універсальний і системний 
характер, можуть бути застосовані не тільки до ви-
користання вітчизняних етноорнаментальних моти-

Іл. 4. Сучасний дизайн меблевих виробів на основі викорис-
тання орнаментальної традиції львівської сецесії: 1—2 — за-
гальні вигляди меблевих комплектів (тривимірне моделюван-
ня і дизайн ст. Стефановича Н., кер. доц. Юрченко І.А.)
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вів, а й мотивів орнаменту інших історичних стилів 
у відповідному сучасному контексті;

• розроблені варіанти офісного обладнання (столи, 
меблі для сидіння, перегородки, світильники) відпо-
відають сучасним вимогам дизайну предметно-
просторового середовища та отримали високу оцінку 
під час захисту диплому на здобуття освітньо-ква ліфі-
ка ційного рівня «Магістр» на державній екзаменацій-
ній комісії кафедри дизайну й основ архітектури НУ 
«Львівська політехніка» у 2013 році.

Запропонована концепція та композиційний при-
йом дизайну офісного обладнання можуть бути ви-
користані як теоретична базова основа для подаль-
ших розробок сучасних форм дизайн-об’єктів. Фор-
ми запропонованих меблевих форм можуть бути 
використані як еталонні взірці для дизайну інших су-
часних форм предметно-просторового середовища.
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ON MOTIVES OF LVIV SECESSION 
ARCHITECTURAL DECORATIONS  
AND METHODS OF THEIR USE  
IN THE PRESENT-DAY FURNITURE DESIGN 
The article has exposed some methods in usage of elements 
derived from Lviv Secession architectural decor for the 
present-day design of furniture products. The concept of 
formative process was developed on the ground of ratio be-
tween the notions of tradition and innovation, where tradi-
tion is understood as an ornamental decor, while innovation 
is meant as a present-day shaping accordingly to trends of 
style. The concept got its approbation in the course of tui-
tion aimed at the educational degree of Magister qualified 
by the Chair of Architecture and Basic Design of Lviv 
Polytechnic National University.
Keywords: Art Nouveau style, Lviv, architectural decoration, 
ornament, tradition, innovation, shaping, minimalist design, 
furniture products, educational process.

Игорь юрченко

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТИВОВ 
АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА ЛЬВОВСКОЙ 
СЕЦЕСИИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 
МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Рассмотрена методика использования элементов архи-
тектурного декора львовской сецессии в современном 
дизайне мебельных изделий. Концепция процесса фор-
мообразования разработана на основе соотношения по-
нятий «традиция» и «новация», где «традиция» понима-
ется как орнаментальный декор, а «новация» осмысли-
вается как совокупность современных стилистических 
тенденций формообразования. Концепция апробирова-
на в учебном процессе на образовательно-квалифи-
кационном уровне «Магистр» кафедрой дизайна и основ 
архитектуры Национального университета «Львовская 
Политехника».
Ключевые слова: стиль львовской сецессии, архитектур-
ный декор, орнаментальный мотив, традиция, новация, 
формообразование, минимализм, дизайн мебельных изде-
лий, учебный процесс.


