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Народні художні промисли в Укра-
їні є невід’ємною складовою української куль-
тури, вони увібрали в себе риси, притаманні 
окремим етнографічним регіонам країни, зо-
крема Галицькій Гуцульщині. Від покоління 
до покоління передавалися таємниці технічної 
та технологічної майстерності, вдосконалюва-
лися прийоми обробки природних матеріалів. 
У ряді населених пунктів існували школи тра-
диційного народного мистецтва. Під впливом 
природно-кліматичних умов, особливостей 
транспортно-географічного положення, по-
буту горян, властивостей місцевої сировини 
та історико-географічних чинників кожен із 
етнографічних осередків спеціалізувався на 
виробництві предметів художньої образності, 
орнаментики, формотворення.

Закон України «Про народні художні 
промисли» регулює правові, організаційні та 
економічні відносини у галузі народних ху-
дожніх промислів, визначає безпосередньо ста-
тус їх суб’єктів, засади їх діяльності та спрямо-
ваний на охорону, відродження, збереження й 
розвиток художніх промислів, що стало одним 
із пріоритетних завдань Української держави. 

Для відродження традиційного народно-
го мистецтва та народних художніх промис-
лів, підвищення ефективності державного 
управління у сфері збереження їх традицій-
них осередків, створення сприятливих умов 
для творчості майстрів і на підтримку ініці-
ативи Національної ради з питань культури 
і духовності 6 червня 2006 року було видано 
Указ «Про заходи з відродження традиційно-
го народного мистецтва та народних художніх 
промислів в Україні». 

З огляду на необхідність збереження 
автентичності та унікальності народних про-
мислів України, їх охорони та подальшого 
розвитку Кабінет Міністрів України своїм 
розпорядженням схвалив Концепцію «Дер-
жавної програми збереження, відродження 
і розвитку народних художніх промислів на 
2006-2010 роки». Втілення положень Кон-
цепції створить підґрунтя для планомірного 
та скоординованого відродження традицій на-
родних художніх промислів, а також умови 
для подальшого культурного розвитку Укра-
їни, зокрема Галицької Гуцульщини. 
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Територія Галицької Гуцульщини 
– це частина гірської системи Карпат на захо-
ді України. З північного заходу на південний 
схід гірські хребти розділені поздовжніми уло-
говинами та розмежовані глибокими долина-
ми. Абсолютні висоти гірської системи коли-
ваються в межах 120-400 м біля підніжжя гір, 
до 500-800 м у міжгірних улоговинах та 1500-
2000 м вздовж основних хребтів. На досліджу-
ваній території можна виділити п’ять осно-
вних орографічних зон: Чорногірський хребет, 
Чивчинський масив, Гринявські гори, хребет 
Кострича та Покутсько-Буковинські Карпати. 

Викопні ресурси. На території, розвіда-
но понад 100 родовищ 20 видів корисних ко-
палин. Родовище природного газу відоме біля 
м. Косова, а поблизу смт. Делятин є поклади 
гірського воску – озокериту. Надра краю ба-
гаті на кухонну сіль, цілющі джерела, горючі 
сланці, нафту, асфальт, будівельні матеріали, 
зокрема: пісковики, глини для виробництва 
цегли та керамічних виробів, вапняки та ін. 
На Косівщині, в долині р. Лючки та в інших 
місцях, знайдено прояви золота. Багата дослі-
джувана територія на мінеральні води. Цілю-
щі джерела є поблизу м. Косова, с. Шешори, с. 
Пістинь Косівського району, смт. Верховина, 
с. Буркут Верховинського раону Івано-Фран-
ківської області.

Ґрунтовий покрив. Досліджувана тери-
торія входить до складу Карпатської гірської 
ґрунтової провінції зони широколистяних лі-
сів із бурими лісовими типовими опідзолени-
ми і оглеєними ґрунтами Західної буроземно-
лісової області суббореального поясу. 

Кліматичні особливості. Регіон від-
носиться до області континентально-євро-
пейського клімату, основні риси якого ви-
значаються переважанням атлантичних і 
трансформованих континентальних пові-
тряних мас. М. С. Андріанов (1968) визначає 
клімат цієї території як помірноконтинен-
тальний, що характеризується надмірною во-
логістю, нестійкою весною, нежарким літом, 
теплою осінню та м’якою зимою.

Водні ресурси. Значна зволоженість 
Карпат зумовлює формування густої мережі 
потоків і рік різних порядків на території Га-
лицької Гуцульщини. Пересічна густота гід-
рографічної мережі тут становить 0,5-0,7 км/
км2. Значення цих показників є одними з най-
більших в Україні. Основними водотоками на 
території є річки Бистриця Надвірнянська, 
Прут, Рибниця, Пістинька, Черемош та інші. 

Переважна більшість озер має природно-
льодовикове походження, з-поміж них: Несамо-
вите, Шибене, Нижнє, Марічейка, Драгобрат-
ське та інші. Зрідка зустрічаються високогірні 
болота такі як Заросляк у підніжжі гори Бербе-
нескул та інші заболочені ділянки.

Природна рослинність. Лісовий покрив 
представлений буковими та дубово-буковими 
формаціями у Передкарпатті та мішаними 
і ялиново-широколистими – в горах. У Вер-
ховинському районі під лісами зайнято 87,5 
тис. га. До висоти 500-600 м над рівнем моря 
ростуть ялиново-буково-ялицеві, вище – яли-
нові. Майже 97 % з них займає сама ялина. 
У Надвірнянському районі основними дерев-
ними породами є: ялиця (67 % деревостану), 
бук, береза, вільха, сосна та ін.

Лісові та рослинні ресурси Галицької 
Гуцульщини необхідно розглядати не лише як 
джерело сировини,  але й як сировинну скла-
дову частину комплексу народних художніх 
промислів, постачальника для народних ху-
дожніх промислів натуральних барвників, 
які історично використовувались населенням 
краю у ткацтві, ліжникарстві, килимарстві, 
кушнірстві, різьбі по дереву, писанкарстві, 
вишивальництві тощо. 

Тваринний світ. Відповідно до зоогео-
графічного районування територія Галиць-
кої Гуцульщини знаходиться в межах Кар-
патського гірського зоогеографічного округу 
країни Карпати. Тваринний світ території, що 
досліджується, багатий і різноманітний, має 
складну історію формування й складається 
із представників різних еволюційних рівнів. 
Поширеними тут є ведмідь бурий, рись, заєць 
русак, білка звичайна тощо.

Тваринний світ Гуцульщини відіграє 
важливу роль у створенні предметів народно-
го вжитку та в народних художніх промислах. 

Численні орнаменти із тваринними 
мотивами створено в художній різьбі, мета-
лірстві, гончарстві, писанкарстві, ткацтві, 
сирній пластиці та інших видах народної 
творчості гуцулів.

Ландшафти. Галицька Гуцульщина є 
частиною Карпатської гірської країни. В меж-
ах природної підпровінції Українських Кар-
пат при природно-ландшафтному районуван-
ні Карпатської гірської країни виділяють такі 
ландшафтні області: Передкарпаття, Зовніш-
ні Карпати, Вододільно-Верховинська, Поло-
нинсько-Чорногірська, Вулканічних Карпат.
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Економіко-географічне положення 
території. На основі етнографічних та мовно-
діалектичних даних можна умовно на кінець 
XIX – початок XX ст. окреслити територію 
Галицької Гуцульщини, заселену гуцулами в 
таких схематичних межах: на заході границя 
проходить із Закарпатською областю, на пів-
день продовжуючись до державного кордону 
з Румунією. На півночі та північному сході  
межа проходить між річками Бистриця Со-
лотвинська та Бистриця Надвірнянська, по 
границі  між Надвірнянським та Богородчан-
ським районами, захоплює село Пасічну, далі 
йде в напрямку на Делятин, Яблунів, Косів, 
Кути. На південному сході межує з Черні-
вецькою областю, до кордону з Румунією. На 
південному-заході межує з Румунією.

За сучасним адміністративно-терито-
ріальним поділом Галицька Гуцульщина за-
ймає південно-західні частини Надвірнян-
ського, західну Косівського та всю територію 
Верховинського районів Івано-Франківської 
області. До її складу входять 3 адміністратив-
ні райони, 1 місто обласного підпорядкуван-
ня, 2 міста, 4 містечка та 82 сільських населе-
них пункти. 

Географічне положення краю досить ви-
гідне, так як територія знаходиться у центрі 
Європи на перетині важливих транспортних 
шляхів. Зручність економіко-географічного 
положення істотно вплинула на формування 
галузевої структури господарського комплексу 

цього регіону. Близькість до європейських кра-
їн, прикордонне положення сприятливо впли-
вають на формування коопераційних зв’язків 
комплексу народних художніх промислів. 

Налагодженню тісних стосунків із краї-
нами Західної Європи сприяють автомобільне 
та залізничне сполучення, яке є частиною Єв-
разійської транспортної системи і зв’язують 
промислово розвинені регіони між собою. 

З-поміж комплексу соціально-економіч-
них складових на формування та розвиток 
території вирішальний вплив має населення, 
яке виступає не лише творцем матеріальних 
благ, але й носієм культурної спадщини зви-
чаїв, традицій та історичних навичок госпо-
дарської діяльності.

Регіон характеризується значною щіль-
ністю населення – 55 осіб на 1 кв. км. Але в 
окремих районах вона істотно відрізняється 
між собою – від 99 осіб на 1 кв. км у Косівсько-
му районі до 24 у Верховинському районі. За-
гальна чисельність населення Галицької Гу-
цульщини становила 138,3 тис. осіб (станом 
на 1 січня 2009 року)

На 1 січня 2010 року кількість населен-
ня краю, зайнятого у виробництві художніх 
виробів, складала 2830 осіб (1,5% населення 
Галицької Гуцульщини), з них: у Верховин-
ському районі – 849 осіб, Косівському райо-
ні – 1702, Яремчанській міській раді – 156, у 
т.ч. м. Яремча – 31, Надвірнянському районі 
– 123 особи.
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Галузь – це частина комплексу ви-
робництва народних художніх промислів 
(НХП), яка відрізняється від його інших час-
тин кінцевою продукцією, набором засобів ви-
робництва, технологією виробництва та його 
організацією, а також професійним складом 
працівників. Галузева структура комплексу 
НХП (КНХП) – сукупність якісно однорідних 
груп господарських одиниць, що характери-
зуються особливими умовами виробництва в 
системі суспільного поділу праці, відіграючи 
специфічну роль у процесі розширеного від-
творення. У дослідженні галузевої структу-
ри НХП використано показники чисельності 
працюючих у галузі, відносно загальної чи-
сельності працюючих у НХП.

Територіальна організація виробництва 
визначається як синтез форм суспільної орга-

нізації виробництва, який 
опирається на галузевий 
та територіальний поділ 
праці. В основі територі-
альної організації НХП 
лежить територіальна 
структура. Територіальна 
структура КНХП – це су-
купність стійких зв’язків 
між його елементами, при-
чому обов’язковою умовою 
для їхньої реалізації є по-
долання геопростору, а це, 
власне, географічний по-
діл Галицької Гуцульщи-
ни на просторово виділені 
елементи, коли кожний із 
них виконує певну функ-
цію в розвитку НХП.

Територіально-ви-
робничий комплекс народ-
них художніх промислів 
– це взаємозумовлене по-
єднання виробництв НХП 
на території Галицької 
Гуцульщини в межах Іва-
но-Франківської області, 
ефект якого досягається 
завдяки вдалому добору 
виробництв згідно з при-
родними та соціально-е-
кономічними умовами. 
На території Галицької 
Гуцульщини в територі-
альній організації КНХП 
виділяються прості та 
складні елементи терито-
ріальної структури, з-по-
між яких пункти, центри  
(малі, середні та великі), 
кущі, вузол. 

Найменшою одини-
цею в територіальній структурі виробництва 
вважається пункт. Таких на досліджуваній 
території знаходиться 27,в кожному з яких 
пересічно зайнято близько 20 майстрів. До 
малих центрів НХП відносяться ті, в яких 
чисельність виробників нараховує від 21 до 
40 майстрів, середніх – від 41 до 60, великих 
– понад 61 особу. Близьке розташування цен-
трів і пунктів дає змогу їх об’єднати та виді-
лити окремий елемент територіальної струк-
тури – кущ народних художніх промислів. 
На території Галицької Гуцульщини виділя-
ються чотири кущі (Шешорівський, Березів-
ський, Замагорівський, Голово-Яблуниць-
кий), також виділяється Косівський вузол 
концентрації виробництв НХП. Його терито-
ріальна організація формується з 6 пунктів, 3 
виробничих центрів та одного Шешорівського 
куща.
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ському, Кутському, Снідавському, Соколів-
ському, Тюдівському, Чорніославському, 
Шепітському, Яблуницькому); 16 малих цен-
трах (В. Роженському, Верховинському, Во-
рохтянському, Гринявському, Зеленському, 
Красницькому, Красноїльському, Кривопіль-
ському, Микуличинському, Пістиньському, 
Розтоківському, Устеріцькому, Уторопсько-
му, Чорнопотіцькому, Яремчанському) та 12 
пунктах (Лючаському, Бистрецькому, Виго-
дівському, Голошинському, Стебнівському, 
Бистрецькому, Білоославському, Згарівсько-
му, Клемпушівському, Паляницькому, Тата-
рівському), де зайнято у виробництві понад 
640 майстрів.

Виготовлення виробів із дерева – га-
лузь комплексу народних художніх промис-
лів, що займається виготовленням виробів із 
деревини для їхнього використання в побуті, 
обрядових традиціях та як предметів декора-
тивно-прикладного мистецтва. 

Виробництво художніх виробів із дере-
ва на території Галицької Гуцульщини пред-
ставлено у 9 великих центрах (Косівському, 
Білоберезівському, Брустурівському, Ільців-
ському, Космацькому, Криворівнянському, 
Річківському, Шешорівсьому, Яворівсько-
му); 14 середніх (Бабинському, Буковець-
кому, Верхньо-Ясенівському, Голівському, 
Городівському, Замагорівському, Прокурав-

Набір меблів “Святковий”. 
Матеріал: смерека. Техніки виконання: боднарство, 

випалювання (автор Йосип Приймак, м. Косів).
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Різьба по дереву – підгалузь комплек-
су народних художніх промислів, що займа-
ється виготовленням різьблених виробів по 
дереву для їхнього використання в обрядових 
традиціях та як предметів декоративно-ужит-
кового використання. 

Різьба по дереву на території краю займає 
одне із провідних місць у галузевій структурі 
народних художніх промислів і служить оздо-
бленням предметів домашнього, побутового, 
культурного та сакрального вжитку. Ця га-
лузь розвивалась відповідно до умов виробни-
цтва, а саме: наявності сировинної бази та май-
стрів. Виокремлються основні центри (школи) 
розвитку різьбярства, з-поміж яких варто ви-
ділити: Яворівську, Річківську, Брустурівську 
та Косівську школи різьбарства. 

Різьба по дереву на території Галиць-
кої Гуцульщини представлена у 8 великих 
центрах (Косівському, Білоберезівському, 
Брустурівському, Космацькому, Криворів-
нянському, Річківському, Шешорівсьому, 
Яворівському); 10 середніх (Бабинському, 
Буковецькому, Верхньоясенівському, Голо-
вівському, Городівському, Прокуравському, 
Снідавському, Соколівському, Тюдівсько-
му, Шепітському); 9 малих центрах (Верхо-
винському, Ворохтянському, Зеленському, 
Микуличинському, Розтоківському, В. Ро-
женському, Устеріцькому, Яблунівському, 
Яблуницькому) та одному пункті (Бистрець-
кому). Загалом у виробництві різьблених ви-
робів зайнято понад 260 майстрів.

Рахви «Хрести нашої долі», «Алегорія».
Матеріал: вільха, груша. Техніки виконання: 

різьба, жировка металом, викладка бісером 
(автор Йосип Приймак, м. Косів).

Декоративний таріль.
Матеріал: горіх. Техніка виконання: різьблення

(автор Степан Бзунько, м. Косів).

Різьблені вироби майстрів косівського ярмарку.
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Виробництво музичних інструментів 
– підгалузь комплексу народних художніх 
промислів, що займається виготовленням народ-
них музичних інструментів (сопілок, скрипок, 
цимбалів, трембіт та ін.) з метою їх використан-
ня в обрядових традиціях, народній творчості, як 
предметів декоративно-прикладного мистецтва. 

Виробництво музичних інструментів 
концентрується у 8 центрах (Косівському, 
Білоберезівському, Брустурівському, Кос-

мацькому, Криворівнянському, Річківському, 
Шешорівському, Яворівському); 5 середніх 
(Шепітському, Буковецькому, Замагорівському, 
Верхньоясенівському, Яблуницькому); 4 малих 
центрах (В. Роженському, Кривопільському, 
Верховинському, Гринявському) та 1 пункті (Зе-
ленському).

Загальна чисельність майстрів зайнятих 
у виробництві музичних інструментів понад 30 
осіб.

На фото: Різдво в Криворівні, Верховинський р-н. 
Колективи з гри на народних інструментах

На фото: Освячення води під звуки народних інструментів
(с. Брустури, Косівський р-н).
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Ткацтво – сукупність виробничих 
процесів виготовлення тканини на ткацько-
му верстаті шляхом переплетення взаємно 
перпендикулярних текстильних ниток. До 
художнього ткацтва належать: килимарство 
(килими ручного виробництва), ліжникарство 
(ліжники, накидки, подушки), сукнарство 
(сукно), узорні тканини (скатерки, ковдри, по-
кривала, портьєри, фіранки, килимки, доріж-
ки, декоративні пошивки, серветки, верети).

Різновидом ткацтва як галузі є худож-
нє ткацтво – підгалузь комплексу народних 
художніх промислів, що займається ручним 
виготовленням виробів інтер’єрного, побуто-
вого та одягового призначення з метою їх ви-
користання в обрядових традиціях, народній 
творчості, а також як предметів декоративно-
прикладного мистецтва. 

Художнє ткацтво на території Галицької 
Гуцульщини розвинене у 8 великих центрах 
(Косівському, Білоберезівському, Брустурів-

ському, Космцькому, Криворівнянському, 
Річківському, Шешорівському, Яворівсько-
му); 13 середніх (Бабинському, Буковецько-
му, Верхньоясенівському, Головівському, 
Городянському, Замагорівському, Прокурав-
ському, Кутському, Снідавському, Соколів-
ському, Чорноославському, Шепітському, 
Яблуницькому); 16 малих (В. Роженському, 
Верховинському, Ворохтянському, Гриняв-
ському, Зеленському, Красницькому, Крас-
ноїльському, Кривопільському, Микули-
чинському, Пістиньському, Розтоківському, 
Устеріцькому, Уторопському, Чорнопотіць-
кому, Яблуницькому, Яремчанському) та 12 
пунктах (Верхньоберезівському, М. Рожен-
ському, Середньоберезівському, Барвінків-
ському, Буркутському, Вигодському, Голо-
шинському, Стебнівському, Бистрицькому, 
Білоославському, Зеленському). Зайнятих у 
виробництві майже 600 осіб.

На фото: Родина ткачів Боруків на ХІІ Міжнародному гуцульському фестивалі в м. Косові.
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вишивки можна згрупувати за територіаль-
ними ознаками розміщення, а саме: 

- вишивки Косівщини (центри та пункти 
в межах Косівського району);

- вишивки Яремчанщини (центри та 
пункти, які підпорядковані Яремчанській 
міській раді);

- вишивки Надвірнянщини (центри та 
пункти, розташовані уздовж ріки Бистри-
ці Надвірнянської від села Пасічної до села 
Климпушів, включно з населеними пунктами 
Згари і Причіл);

- вишивки Верховинщини (усі центри та 
пункти в межах Верховинського району).

Художня вишивка – підгалузь 
комплексу народних художніх промис-
лів, що займається виготовленням виробів 
інтер’єрного, побутового та одягового призна-
чення з метою їх використання в обрядових 
традиціях, народній творчості, як предметів 
декоративно-прикладного мистецтва. 

Вишивка – поширений вид декоративно-
прикладного мистецтва, в якому узор та зо-
браження виконується ручним або машинним 
способом на різних тканинах, шкірі та інших 
матеріалах лляними, бавовняними, шовко-
вими, вовняними нитками, а також бісером, 
перлами, коштовними камінням, лелітками.

Загалом стиль та технологію художньої 

1. Жіноча вишивана сорочка
(автор вишивки Василина Капущак,
с. Криворівня, Верховинський р-н)

2. Вишивані вироби с. Соколівка, Косівський р-н.
(автор вишивки Василина Капущак,
с. Криворівня, Верховинський р-н)

3. Фрагмент вишитої чоловічої сорочки
(автор вишивки Віра Колосюк-Кабин,
м. Косів)

1

2

3
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Вироби зі шкіри – підгалузь комплексу 
народних художніх промислів, що займається 
виготовленням виробів зі шкіри, хутра та по-
шиття одягу з метою їх використання в побуті, 
обрядових традиціях, народній творчості та як 
предметів декоративно-прикладного мистецтва.

Вироби зі шкіри, як складова комплек-
су народних художніх промислів, залежно від 
функціонального призначення шкіряних ви-
робів, поділяється на кушнірство (виробництво 
кожухів, кептарів, шапок тощо) та шевство (по-
столи, чоботи, черевики).

Гуцульські художні вироби зі шкіри ви-

ключно ужиткові. За функціональним призна-
ченням і способом виготовлення їх можна розді-
лити на такі групи:

а) верхнє хутряне вбрання і головні убори 
(кожухи, кептарі, шапки); 

б) взуття (постоли, черевики та чоботи);
в) доповнення до одягу (пояси, сумки тобів-

ки, гаманці та ін.);
г) кінська збруя.
Зайнятих у виробництві – 68 майстрів. У 

кожному з населених пунктів вироби відрізня-
ються орнаментом, формою, довжиною та кольо-
ром.

Черес. Матеріал: шкіра, латунь, бронза. 
Техніки виконання: плетінка, монтуван-

ня, гравірування.
(автор Дмитро Павлюк, м. Косів).

На фото: майстер з виготовлення  кептарів 
та капелюхів Іван Зеленчук 

(с. Криворівня, Верховинський р-н).

Постоли. Матеріал: шкіра, латунь. 
Техніки виконання: морщення, плетінка.

(автор Василь Пліхтяк, м. Косів).

На фото: учасники фестивалю 
«Великдень у Космачі», 2010 р. 

(с. Космач, Косівський р-н).
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Виготовлення одягу – підгалузь га-
лузі художнього текстилю та кушнірства,  що 
займається виготовленням одягу з метою його 
використання в побуті, обрядових традиціях, 
народній творчості та як предметів декора-
тивно-прикладного мистецтва.

Гуцульський одяг – це повний комплект 
одягу, що включає білизну, сорочки, головні 
убори, верхній одяг та інші предмети з тка-
нин, трикотажу, хутра, шкіри та інших мате-
ріалів. 

У структурі виготовлення одягу в Га-
лицькій Гуцульщині можна виокремити такі 
види одягу як: натільний, плечовий, пояс-
ний, верхній жіночий, доповнення до одягу та 
головні убори.

Натільний одяг, а зокрема сорочки 
жіночі та чоловічі, виготовляються нині у 
Косівському, Білоберезівському, Брусту-
рівському, Ільцівському, Космацькому, Кри-
ворівнянському, Річківському, Шешорів-
ському, Яворівському великих центрах, 14 
середніх (Бабинському, Буковецькому, Верх-
ньоясенівському, Головівскому, Городян-
ському, Замагорівському, Прокуравському, 
Кутському, Снідавському, Соколівському, 
Тюдівському, Чорноославському, Шепіт-
ському, Яблуницькому); 20 малих центрах 

(Акрешірському, В. Роженському, Верховин-
сьокрму, Ворохтянському, Гринявському, 
Довгопільському, Зеленському, Красницько-
му, Красноїльському, Кривопільському, Ми-
куличинському, Перехресне, Пістиньському, 
Розтоківському, Устеріцькому, Уторопсько-
му, Чорний Потік, Яблуницькому, Яблунів-
ському, Яремчанському) та 27 пунктах.

Поясний одяг виготовляють  у 15 населе-
них пунктах. Зайнятих у виробництві налічу-
ється близько 80 осіб.

На території краю виготовлення верх-
нього одягу представлено у Косівському, Бі-
лоберезівському, Брустурівському, Ільців-
ському, Космацькому, Криворівнянському 
великих центрах, 7 середніх, 9 малих та 8 
пунктах. Займається виготовленням верхньо-
го одягу понад 100 майстрів. 

Доповненням до одягу є виготовлення 
в’язаних шкарпеток – «капців». Капці оздо-
блюють вишивкою вовняними нитками. У 
кожному центрі та пункті є майстри, які 
в’яжуть їх із кольорових вовняних ниток. 

Виробництво головних уборів представ-
лено двома видами: клепаня та кресаня. Осно-
вними центрами виробництва головних убо-
рів на сьогодні залишились села Красноїллля, 
Кривопіллля, Криворівня та м. Косів.

На фото: Василь Зеленчук із сім’єю (с. Криворівня, Верховинський р-н).
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Тематична композиція «Христос воскрес».
Матеріал: глина. Техніки виконання: точіння, підполивний розпис.  2001 р.

Писанкарство – галузь комплексу 
народних художніх промислів, що займаєть-
ся розписом натуральних або ж декоративних 
яєць з метою їх використання в обрядових 
традиціях, як предметів декоративно-при-
кладного мистецтва. Продукцією писанкар-
ства є писанка – розмальоване Великоднє ку-
ряче або декоративне пташине яйце, звичайне 
дерев’яне.

Минулого століття розпис писанок на-
був статусу народного художнього промислу 
в Галицькій Гуцульщині, де донині викорис-
товують класичну «воскову» технологію для 
нанесення орнаментів на шкарлупу яйця. 

Крім класичної «воскової» технології, 
використовують інші способи виготовлення 
писанок. Розрізняють:

• традиційні писанки – розписані куря-
чі або інші пташині яйця восковою технікою;

• дерев’яні писанки – виготовляють із 
дерева переважно груші, берези, явора, бука, 
ялини; 

• мальованки – розмальовані дерев’яні 
писанки за допомогою пензликів поліхромни-
ми фарбами; 

• різьблені писанки – виточені дерев’яні 
писанки, що зафарбовуються в однорідний 
колір, після чого за допомогою долота на їх 
поверхні вирізьблюється орнамент та залива-
ється кольоровими фарбами. Такі писанки ви-
готовляють селах Річка, Яворів та  Брустурів.

• писанки з випалюванням;
• інкрустовані писанки виготовляють м. 

Косові, в селах Річка, Яворів, Брустурів, Про-
курава;

• писанки з бісеру (на дерев’яні моделі 
писанок за допомогою клею, наносять орна-
менти, викладаючи бісеринками); 

• керамічні писанки – виробляються  
на гончарному крузі, виконані в стилі тради-
ційної гуцульської кераміки, орнаментально 
прикрашені як рослинними так і анімалістич-
ними мотивами (м. Косів).

У цій галузі зайнято більше 350 майстрів.

Писанка «Великодня» 
(автор Руслана Захарків, м. Косів).

Писанка «Зоряний танок» 
(автор Сергій Борис, м. Косів).
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Художня обробка металу (мосяж-
ництво) – галузь комплексу народних худож-
ніх промислів, що займається виготовленням 
металевих виробів із міді, латуні, бронзи), з 
метою їх використання в побуті, обрядових 
традиціях, як предметів декоративно-при-
кладного мистецтва.

Нині у цьому промислі зайнято понад 

50 майстрів. Основними осередками є: Косів-
ський, Білоберезівський, Брустурівський, 
Криворівнянський, Річківський, Шешорів-
ський, Яворівський, Прокуравський, Ше-
пітський, Верховинський, Ворохтянський, 
Зеленський, Микуличинський, Довгопіль-
ський, Нижньоберезівський.

На фото: майстер-мосяжник Роман Стринадюк, м. Косів.

На фото: родина майстра-мосяжника Федора Шмадюка.
(с. Брустури, Косівський р-н).
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Художні вироби з сиру – підгалузь 
комплексу народних художніх промислів, що 
займається виготовленням фігурних виробів з 
сиру. Розвивається сьогодні у 6 великих цен-
трах (Брустурівському, Космаському, Криво-
рівнянському, Річківському, Шешорівсько-
му, Яворівському), 6 середніх (Бабинському, 
Замагорівському, Прокуравському, Снідав-
ському, Соколівському, Шепітському) та на-
лічує майже 70 майстрів. 

 Традиційними виробами сирної іграшки 
є баранчики, коники, корівки, бички, цапки. 
Із птахів – курочки, півники, лебеді, зозулі. 

Також виробляють сюжетні скульптурки або 
групи скульптурок, які об’єднують у тематич-
ні композиції – вертеп, весілля, проводи на 
полонину, деревце з пташками та інші.

Особливе місце серед виробів належить 
сирним калачикам. Вони бувають круглі й 
плетені. 

Орнаменти на сирних скульптурках ма-
ють багато спільного з орнаментами писанок, 
художньої вишивки, різьблення по дереву. 
Основну роль вони відіграють в обрядових 
традиціях.

Іграшки з сиру (автор Марія Матійчук, с. Брустури, Косівський р-н).

На фото: Заслужений майстер народної творчості, 
майстриня сирних іграшок Марія Матійчук (с. Брустури, Косівський р-н).
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