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У навчальному посібнику простежено шляхи зародження та розвитку мистецької освіти на Гуцульщині, 
зокрема Косівської художньої школи у персоналіях. Автором концептуально окреслено роль художника в про-
цесі творення національно-мистецької атмосфери в контексті загальнолюдської культури, визначено сутність 
особистості митця-педагога у формуванні мистецької школи на різних етапах її розвитку.

Встановлено індивідуальні ознаки та основні закономірності творчості визначних українських художни-
ків, котрі на полотнах відображали життя, побут та красу Гуцульщини.

Досліджено творчу і науково-педагогічну діяльність художника Василя Дутки та з’ясовано індивідуаль-
ні особливості методики викладання мистецьких дисциплін і їх застосування у творчості митця. 

Для студентів, аспірантів, викладачів і фахівців, які вивчають культуру і традиції України, для глиб-
шого проникнення у філософсько-світоглядну сутність регіонального мистецтва Прикарпаття.

The author traces the origin and development of art education in Hutsulshchyna, Kosiv Art School and its 
personalities, in particular, in this practical course. She gives a conception of the artist’s role while forming na-
tional creative atmosphere in the context of people’s culture; points out the essence of the personality of an artist 
and teacher on different stages of the development of the Art School. 

The author establishes individual features and law-governed nature of creative work of the outstanding 
Ukrainian artists, who depicted the way of life and beauty of Hutsulshchyna. 

The author has studied creative, scientific and pedagogic work of Vasyl Dutka, the artist. She has found 
out individual peculiarities of teaching methods of the art subjects and the way he uses them in his creative work. 

The practical course is meant for students, post-graduate students, teachers and specialists, who study 
culture and traditions of Ukraine for deeper perception of the philosophic nature and the world of regional art of 
Precarpathia.
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Це спроба автора дослідити творчі та методологічні прийоми найвизначніших осіб регіональ-
ної школи, виявити їх індивідуальність та встановити загальні риси творчо-методичних підходів, 
ознайомити з систематизованим матеріалом. Видання призначене для учнів і студентів мистецьких 
шкіл – не лише вітчизняних, а й зарубіжних, а також стане у нагоді дослідникам і діаспорі, людям, 
котрі цікавляться Гуцульщиною – багатим та самобутнім краєм.

ISBN __________________
ББК ___________________


	Obkladynka_lytse
	Metci pedagogy

