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Зміст  

 
 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ 

МИСТЕЦТВО, ДИЗАЙН 

1. Стоколос Надія, доктор історичних наук, професор кафедри 

культурології та філософії Національного університету «Острозька 

академія», Шеретюк Руслана, доктор історичних наук, професор 

кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

Рівненського державного гуманітарного університету – Набутки садово-

паркового мистецтва Волині крізь призму діяльності Вацлава Борейка 

(перша половина ХІХ ст.). 

2. Ямборко Ольга, кандидат мистецтвозавства, доцент ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 

Образотворчий стиль килимів Олександра Саєнка 1920-х років. 
3. Істоміна Галина, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. 

Рильського НАНУ. – Сучасне професійне і народне мистецтво 

кераміки в України кінця ХХ – початку ХХІ століть: глобалізаційні 

впливи. 
4. Крайлюк Любов, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського 

державного гуманітарного університету – Ремінісценції традиційної 

монументальної пластики в проєктній графіці Ніла Хасевича. 

5. Саєнко Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. – Народний костюм у творчості 

художників сучасності. 

6. Маслова Світлана, старший викладач Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Ф. Гундертвассер. 

Поєднання художньої творчості з архітектурною практикою. 

7. Локшук Ірина, старший викладач кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Західне Полісся: тканини майстрів с. 

Велимче Ратнівського району.    

8. Перетятько Іван, магістрант кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного 

університету. – Філософські основи творчості Густава Клімта (на 

прикладі «Університетських картин»). 

9.  Підцерковна Ярослава, старший викладач кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Дерев’яні дитячі меблі тимчасового 

користування в інтер’єрі поліської хати. 
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10. Чернієнко Віра, старший викладач кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Симпозіум як форма інтеграційних 

впливів на мистецькі процеси. 

11.  Болкун Наталія, магістрантка кафедри образотворчого мистецтва 

Полтавського національного педагогічного  університету імені В. Г. 

Короленка. – Творчість кременчуцького художника Дмитра Короля в 

контексті традиційної витинанки. 
12.  Дибач Ірина, магістрантка кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного 

університету – Взаємозв’язок людини і природи через призму 

мистецтва. 

13. Усенко Олена, магістрантка кафедри образотворчого мистецтва 

Полтавського національного педагогічного  університету імені В. Г. 

Короленка. – Традиції вишивки на Полтавщині. 

14. Павлюк Дарина, магістрантка кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного 

університету. – Мистецькі погляди на проблему еміграції молоді. 

15. Галушко Яна, магістрантка кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного 

університету – Дивосвіт казкових образів Марії Приймаченко в 

культурному просторі сучасності. 

16. Яремчук Дарина, магістрантка кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного 

університету – Естетизм як стильова домнанта імпресіонізму. 

17. Клімова Катерина-Алісія, магістрантка кафедри образотворчого 

мистецтва Полтавського національного педагогічного  університету імені 

В. Г. Короленка – Графічний портрет у творчості полтавського 

художника Миколи Підгорного. 

18. Лаврук Ольга, магістрантка кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного 

університету – Тематика бджільництва у філателії пострадянських 

країн: історичні аспекти. 

19. Шепілов Олександр, магістрант кафедри образотворчого мистецтва 

Полтавського національного педагогічного  університету імені 

В. Г. Короленка – Місце живописного натюрморту в інтер’єрі. 

20. Давидюк Надія, магістрантка кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного 

університету – Функціональне призначення батику в країнах 

Стародавнього Сходу. 

21.  Усик Олена, магістрантка кафедри культурології і музеєзнаваства 

Рівненського державного гуманітарного університету – Народний одяг у 

системі цінностей української культури. 
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22. Карповець Віта, магістрантка кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного 

університету – Інтепретація творчості Ліни Костенко в українському 

мистецтві. 

23. Гаврилюк Василина, магістрантка кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного 

гуманітарного університету – Філософія буття та її художні 

інтерпретації у вічзняному декоративно-прикладному мистецтві. 

24. Філімонова Дарина, магістрантка кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного 

гуманітарного університету – Фотомистецтво Рівненщини: персоналії 

сьогодення. 

25. Поздняковська Ольга, магістрантка  кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного 

гуманітарного університету – Двері як один зі стилеутворюючих 

елементів інтер’єру. 

26. Молдаванцев Владислав,  магістрант кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного 

гуманітарного університету – Сучасні підходи до компонування 

християнських  храмових споруд в Україні. 

27.  Сучкова Катерина, магістрантка кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Сюрреалістичне мистецтво Рене 

Магрітта як джерело творчих інспірацій 

 

 

ХОРЕОГРАФІЧНЕ, ТЕАТРАЛЬНЕ ТА МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

  

1. Швидків Галина, Заслужений працівник культури України, доцент 

кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу Рівненського 

державного гуманітарного університету. – Взаємозв’язок педагогічних 

принципів видатних фундатора львівської вокальної школи Валерія 

Висотського та видатного педагога Олени Муравйової. 

2. Маркевич  Лариса, старший викладач кафедри хореографії 

Рівненського державного гуманітарного університету – Модернізація 

української балетної вистави в 60-80 рр. як переінтонування сфери 

мислення балетмейстерів. 

3. Кучина Наталія, кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент 

кафедри культурології і музеєзнаваства Рівненського державного 

гуманітарного університету – Музичні фестивалі Рівненщини. 

4. Легка Ілона, старший викладач кафедри хореографії Рівненського 

державного гуманітарного університету – Сучасні вимоги до методики 

викладання сценічного танцю в закладах освіти. 
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5. Самохвалова Алла, старший викладач кафедри хореографії 

Рівненського державного гуманітарного університету – Соціальні танці 

– радість, що дарує українска народна культура. 

6. Панасюк Анастасія, магістрантка кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Макс Ріхтер та Ніко Мьюлі: паралелі 

творчості. 

7. Сімакова Світлана, магістрантка Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди – Історико-культурні 

умови формування художнього образу в музичному мистецтві доби 

класицизму. 

8. Залевська Вікторія, магістрантка кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Творчість поета-пісняра Петра 

Фатенка. 

 

  

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

 

1. Bugajska-Bigos Iwona, dr hab. Państwowej Wyższej Szkoły w Nowym 

Sączu (Polska), Anna Steliga, dr Wydziału Sztuki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego (Polska).  – Sztuki plastyczne w edukacji – nowe oblicza i 

wyzwania. 

2. Сташук Олександр, кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського 

державного гуманітарного університету. – Тональне вирішення 

академічного рисунку в контексті сучасної мистецької освіти. 
3. Steliga Anna, dr Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska), 

Bugajska-Bigos Iwona, dr hab. Państwowej Wyższej Szkoły w Nowym 

Sączu (Polska). – Sztuki plastyczne jako forma wspierania rozwoju dzieci i 

młodzieży. 
4. Власюк Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського 

державного гуманітарного університету. – Формування художнього 

досвіду студентів засобами декоративно-прикладного мистецтв. 
5. Ганжа Микола, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського 

державного гуманітарного університету  – Використання навчально-

виховних властивостей мистецтва дизайну – виклик сьогодення в 

освітньому середовищі. 
6. Чернюшок Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського 
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державного гуманітарного університету – Розвиток креативного 

мислення у підготовці майбутніх художників-педагогів. 
7. Глущук Оксана, старший викладач кафедри культурології та 

музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету – 
Мистецько-освітній потенціал креативних просторів у міському 

середовищі 

8. Кулінка Ірина, магістрантка кафедри культурології і музеєзнаваства 

Рівненського державного гуманітарного університету – Культурно-

мистецькі проєкти в культурно-дозвіллєвій практиці Рівненського 

обласного краєзнавчого музею. 
9. Ковтун Анна, магістрантка кафедри образотворчого мистецтва 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка – Педагогічний потенціал квілінгу. 

10. Рудописов Євген, магістр, вчитель образотворчого мистецтва дитячої 

школи мистецтв №1 (м. Запоріжжя) – Особливості вивчення 

парадного портреру в загальноосвтній школі. 

11.  Єфимець Людмила, магістрантка кафедри культурології і 

музеєзнаваства Рівненського державного гуманітарного університету – 

Туристична сфера України як сегмент культурної політики 

держави: історія та історіографія проблеми 
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представляємо, покликаний звернути увагу на цю дискусію і замислитись над 

актуальністю поширених уявлень про міграцію» [5]. 
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Лібанової, О.В. Позняка] Київ: РВПС України, 2002. 206 с. 

2. Працевлаштування громадян України за кордоном у 2001 році (За даними державної 

статистичної звітності) / Інформаційне забезпечення ринку праці в Україні: матеріали семінару, м. 

Ялта, 25 – 27 вересня 2002 р. К., Держкомстат України, 2002. С. 177. 

3.Ростова Л. Трудовій міграції – цивілізоване обличчя / Профспілки України. 2010. №5. С.10-
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4. Cтатистичний щорічник України за 2012рік / [За ред. О.Г.Осауленка]. Київ: Консультант, 

2011. 551с. 
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магістрантка кафедри образотворчого і декоративно-прикладного 
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Сташук Олександр,  

кандидат педагогічних наук, професор 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

ДИВОСВІТ КАЗКОВИХ ОБРАЗІВ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО В 

КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ 

Композиції Марії Приймаченко часто були породженням її фантазії, її 

"персонажами" є – не лише люди, а й, значно частіше, рослини та звірі. Саме 

тому її "творчою візитівкою" стали доти небачені фантастичні звірі. Хоч Марія 

Примаченко часто малювала і звичних тварин: котів, собак, корів, але все ж 

віддавала перевагу малюнку звірів, яких природа ще не знала (хоча й з 

окремими прикметами звичних для всіх нас), різних за характером, який 

«читається» в позі, кінцівках, очах, зрештою, в кольорі й забарвленні тої чи 

іншої напівфантастичної істоти [2]. 
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Творчість народної художниці України, лауреата Державної премії 

України ім. Т.Г.Шевченка Марії Приймаченко (Примаченко) – явище 

самобутнє, неповторне, як мистецтво кожного з великих майстрів. Народжені, 

здається, самою землею, вони поєднують у собі прагнення багатьох поколінь, 

дають їм найповніше вираження завдяки своїй індивідуальності, своєму 

таланту. Ще досі повністю не з’ясований феномен Марії Приймаченко – 

народного художника і народної поетеси [4]. Особливо цікавим є феномен 

зображення картин Марії Приймаченко на дереві.  

Загальнолюдське значення творчості Марії Приймаченко полягає в тому, 

що воно зв’язує витоки якнайдавнішої культури з сучасністю. Світ її образів 

надзвичайно привабливий.  

Геніальна художниця створила власний мистецький стиль, в межах якого 

співіснують нескінченні варіанти декоративних, орнаментальних, жанрових і 

пейзажних композицій з квітами, птахами та звірами. З часом формат малюнків 

набував більших розмірів. На зміну білому тлу творів 1930-х років – у 1960-

1980-ті роки прийшло кольорове. Від легкої акварелі ранніх робіт вона 

переходить до густої, насиченої гуаші. Та незмінними залишаються світ образів 

і доведене до віртуозності поєднання пластики ліній та повнозвучності кольорів 

[1]. 

Марія Приймаченко об'єднала у своїй творчості малюнок і живопис. Це 

— і живописна графіка, і графічний живопис водночас. За типологією роботи 

М. Приймаченко можна умовно поділити на сюжетні (фігурні), знакові, 

ритміко-орнаментальні. Якщо у середині 1960-х років на виставках її творчість 

була представлена переважно квітково-пташиними композиціями, то вже 1967 

року вона виконала цілий ряд побутових сценок. Особливий розквіт її сюжетної 

творчості припадає на початок 1970-х років: «Весілля», «Катерина співає 

пісню», «Роман і Оксана», «Галя на весілля запрошує», «Сватання», «Після 

весілля хрещеного батька та матку хрещену везуть до магазину» та інші [2]. 

Світ образів Марії Приймаченко – казковий, фантастичний. В основі його 

лежать фольклорні легенди, народні казки та оповідання, враження від них 
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органічно переплетені з довкіллям. У її творах фантастичне – життєве, а 

реальне – фантастичне. Усе так, як у казці: звірі, дерева, квіти діють, 

розмовляють, борються за добро й стверджують його, знищуючи зло [5]. 

Птахів вона створює казковими істотами, часто квіткоподібними, з 

крилами-вишиванками, химерних форм, небачених обрисів. Проте завжди вони 

в Марії Приймаченко добрі, симпатичні («Захотів слоник моряком бути», 

«Молодий ведмідь по лісу ходить і людям зла не робить»). Вражають й 

незвичні кольори, якими художниця зображує звірів: то сині, то жовті чи 

темно-зелені, часто вкриті орнаментом, розмальовані квітами. Колір несе 

основне змістовне навантаження, через нього вона передає свої думки, настрій 

[6]. 

Серед творів Марії Примаченко – серія малюнків «Звірі у Болотні» (1935-

1941), для яких характерне біле тло, темні плями зображених звірів і птахів, 

пов’язаних із казковими рослинами, і цикл «Людям на радість» (1960-1966), в 

якому переважають малюнки на кольоровому тлі. До найвідоміших творів 

також відносяться: «Пава» (1936), «Чубарики на квітках» (1939), «Козацька 

могила» (1962), «Ведмеді на писанці» (1965), «Чотириногий одуд» (1968).  

М. Приймаченко ілюструвала дитячі книжки: «Ой коники-сиваші» (1968), 

«Товче баба мак», «Журавель» (обидві 1970), «Чорногуз приймає душ» (1971).  

Є також відомості і про те, що Марія Приймаченко виявила свій талант у 

галузі керамічної скульптури [7]. 

Творчості М. Приймаченко в останні десятиліття присвячені статті, 

альбом, науково-популярні фільми, теле- і радіопередачі [3]. Картини М. 

Приймаченко експонувалися в Парижі й Варшаві, Софії і Монреалі.  Найбільша 

частина її творчого доробку (близько 650 творів 1936-1987 років) зберігається в 

колекції Музею українського народного декоративного мистецтва у Києві [5].  

Так, найбільш масштабною і відомою була виставка в «Мистецькому 

арсеналі» Києва, відкрита 9 лютого 2016 року.  Зокрема, на ній були 

представлені не лише прекрасні картини художниці, але й унікальні  вироби з 

кераміки та деревини з малюнками М. Приймаченко. Ретроспективна виставка 
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«Марія Приймаченко. Неосяжне» була покликана подати творчість художниці 

як противагу радянської дійсності, яка нівелювала особистість і мала 

уніфікувати як звичайний побут, так світогляд кожного громадянина [8]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що фантастичний світ образів Марії 

Приймаченко є унікальним мистецьким явищем, культурним феноменом, який 

поєднав у собі традиції народного малярства та особисту обдарованість 

художниці. Крізь зовнішню ліричність та наївність робіт Марії Приймаченко 

проглядаються глибокі філософські пошуки художниці, сюрреалістичні мотиви 

‒ все те, що дає право вважати мисткиню генієм, який не просто випереджав 

свій час, а створював власну реальність ‒ небачену, дивовижну та незбагненну.  
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