
Селюченко Олександра Федорівна (1921-1987) 
 

Народилася 6 травня 1921 р. в смт. Опішня, що на Полтавщині, у родині знаних місцевих гончарів.  

Закінчила семирічну загальноосвітню школу та дворічну керамічну школу при заводі. На деякий час 

виїздила з Опішні, а по поверненні влаштувалась на завод «Художній керамік» ліпницею, де працювала 

до виходу на пенсію. 

З 1949 року, після Всеукраїнської виставки дитячої іграшки в Києві, де її вироби зайняли призове місце, 

почала активну виставкову роботу. 

Член Спілки художників УРСР (1970). 

Заслужений майстер народної творчості УРСР (1971).  

Спадщина майстрині налічує понад 1000 творів кераміки, а також 300 аркушів замальовок орнаменту. 

Серед її доробку велика кількість анімалістичних фігурок: баранці, пташки, козлики та багато інших 

тварин. Основні тв.: «Квочка», «Баранець», «Вакула та чорти» — усі 1969 р., багатофігурні композиції 

«Баба Параска і баба Палажка», «Лисиця і Півень», «Леви» — 1967-1969 рр. та ін. 

Після смерті майстрині, у 1988 році, в її будинку по вул. Губаря, 29 був створений Меморіальний музей-

садиба, де й досі зберігаються глиняні іграшки, інструменти, речі повсякденного вжитку, які оточували 

рукодільницю за життя.  

 
 

Білик-Пошивайло Анастасія Савівна (1930-2010) 
 

Народилася 22 червня 1930 р. в смт. Опішня, що на Полтавщині.  

Керамічного мистецтва навчалася у відомого майстра  Трохима Назаровича Демченка.  

У 1957 році підвищувала кваліфікацію в Керамічній майстерні при Академії Архітектури УРСР.  

1954–1995 рр. – працювала на заводі «Художній керамік» (смт. Опішня).  

Член Спілки художників УРСР (1971). 

Заслужений майстер народної творчості УРСР (1988).  

Учасник багатьох республіканських і міжнародних (Болгарія, 1958; Угорщина, 1965; Канада, 1967; 

Росія, 1972; Югославія, 1974) виставок.  

Створювала іграшки-свищики у вигляді птахів, звірів, вершників, скульптури малих форм, тематичні 

композиції за мотивами творів М.Гоголя, І.Котляревського, П.Мирного, Т.Шевченка. 

Роботи зберігаються в багатьох музеях України та Росії, в приватних колекціях. 

Основні тв.: «Парубок» (1969), «Бариня» (1970), «Чорти-музики» (1971), «Сорочинський ярмарок» 

(1973), «Бандуристки» (1977), «Вершниця» (1980), «Партизани» (1985), «Весілля» (1987). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969


Галас Михайло Іванович (1921-1993) 
 

Народився 3 грудня 1921 року в с. Вільхівка, що на Закарпатті. Вперше професійно сів за гончарний 

круг ще п’ятнадцятирічним юнаком, і понад п’ять десятиріч не розлучався з улюбленим 

мистецтвом. Багато років пропрацював в Іршавському  райпромкомбінаті майстром керамічного 

цеху, з якого у січні 1982 року вийшов на пенсію. В його творчому доробку тисячі гончарних творів: 

довжанки, корчажки, тарелі, глечики тощо. Розписував вироби по мокрому ангобами, застосував 

техніку «урізу». Використовував природні барвники. Окрім ахроматичних (чорного і 

білого),  зазвичай застосовував охристий, коричневий, зелений кольори. 

Учасник обласних, всеукраїнських, республіканських та закордонних мистецьких виставок від 1940-

х рр. Персональні виставки – в Ужгороді (1978, 1982). 

Член Спілки художників СРСР (1962).  

Член Спілки художників УРСР (1968). 

Заслужений майстер народної творчості УРСР (1975). 

Роботи зберігаються в Національному музеї українського декоративного мистецтва, 

Закарпатському музеї народної архітектури та побуту,  Коломийському музеї народного 

мистецтва Гуцульщини та Покуття, Меморіальній садибі – музеї Галаса у Вільхівці. На кіностудії ім. О. Довженка про творчість 

Галаса знято стрічки «Круг» та «Вільхівські гончарі». Каталог з його роботами вийшов друком в 1982 році в Ужгороді. 2001 року на 

будинку, де жив і працював майстер, встановили меморіальну дошку. 

 

 

Галас Іван Іванович (1926-2004) 

 

Народився 3 листопада 1926р. в с. Вільхівка що на Закарпатті. Брат Михайла Галаса. Гончарній 

справі навчався у батька.  

До 1987 р. працював у керамічному цеху Іршавського промислового комбінату.   

Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1991). 

 Автор ужиткового, декоративно-ужиткового посуду, прикрашеного рослинними й геометричним 

орнаментами із використанням техніки «урізу». Учасник республіканських та міжнародних 

мистецьких виставок. Вироби зберігаються в різних музеях України.  

 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28317


Китриш Михайло Єгорович (1936 р. н.) 
 

Народився 21 жовтня 1936 р. в смт Опішня, що на Полтавщині, в гончарській родині мискових майстрів. 

Ліпленням захопився у 12-річному віці, почав ліпити свистунці. Згодом гончарської справи навчався у Йосипа 

Степановича Марехи, досконало опанувавши технологію виробництва, техніку ангобування, глазурування, 

мальовки. 

З 1963 року почав працювати на заводі «Художній керамік» гончарем. Відтоді ж експонує роботи на 

обласних, республіканських, всесоюзних і міжнародних виставках, а 1981 року мав першу персональну 

виставку в 140 робіт. Співініціатор заснування в Опішні мистецьких навчальних закладів: дитячої студії 

«Сонячний круг» (разом з Галиною Редчук), Опішнянського філіалу Решетилівського художнього училища 

№ 28, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат «Колегіум мистецтв у Опішному».  

Член Національної спілки художників України (1971). 

Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1998). 

Заслужений майстер народної творчості України (1985). 

Лауреат премії імені Данила Щербаківського (1995). 

Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999). 

Створює керамічну малу скульптуру й фігурні посудини у вигляді фантастичних тварин, птахів, 

декоративний посуд. Серед них: «Леви», «Баран» (1970), «Таріль» (1973 ), «Ваза з барильцем», «Підсвічники» 

(1978). Твори Михайла Китриша експонувалися на виставках у Болгарії, Росії, Польщі, Канаді, США, 

Німеччині, ОАЕ, Норвегії та інших країнах. 

 
Ганжа Петро Олександрович (1939 р. н.) 

Народився 15 липня 1939, с. Жорнище, що на Вінниччині, в родині відомого майстра-гончара Олександра 

Ганжі.  

Закінчивши у 1968 році Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, 

переїхав до Опішні і в 1969–1973 роках працював головним художником місцевого керамічного виробництва.  

Член Національної спілки художників України (1970). 

З 1976 року очолив відділ художніх промислів у Музеї народної архітектури та побуту України в Києві.  

У 1987 році його обрали головою комісії декоративно-прикладного і народного мистецтва Спілки художників 

України.  

Секретар НСХУ (1992–2001). 

Окрім фаянсових та порцелянових тарелів, художник з 1969 року почав виготовляти скульптури у вигляді 

чоловіка, який смалить люльку. Фаянсові панно, створені Петром Ганжою разом з дружиною Наталією 

Черновою, прикрашають інтер'єри підземних залів станцій метро «Київська» та «Студентська» в Харкові. 

Основні тв.: цикл тарілок за мотивами українських народних пісень (1968). Роботи  зберігаються у 

фондах Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішні та в багатьох музеях України. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1936
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%83%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D1%83_%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83


 Демченко Трохим Назарович (1912-1985) 
 

 Народився 04(17) серпня1912 р., в с. Міські Млини, що на Полтавщині.  

Учасник Другої світової війни.   

У 1928-1930 рр. –  навчався в Опішнянській  керамічній професійно-технічній школі у М. Черкаса. 

 У 1936-1938 рр. – в Київській школі майстрів народної творчості.  

Від 1938 працював у промислових артілях «Червоний гончар» і «Художній керамік» (смт. Опішня). 

Учасник обласних., всесоюзних, міжнародних мистецьких виставок від 1935 р.  

Член Національної спілки художників УРСР (1971).  

Поряд із традиційними виробами (посуд, куманці, барила, барильця, посудини для напоїв у вигляді 

«лева», «барана», «бичка», дитячі іграшки) виготовляв тематичні вази й скульптури, характерні для 

мистецтва радянського періоду. Окремі вироби присвячені ювілейним датам, діячам укр. культури і 

науки – Т. Шевченкові (1960; 1978), Г. Сковороді (1972), Панасу Мирному, М. Гоголю (1983). 

Роботи зберігаються у багатьох музеях України. 

 

 

Омеляненко Василь Онуфрійович (1925 р. н.) 
 

 Народився 3 серпня 1925, смт. Опішня, що на Полтавщині.  

До війни отримав семирічну освіту, а середню здобував вже після війни у вечірній школі. 

У 1950 року Василь Омеляненко закінчив вечірню школу і почав працювати на заводі «Художній 

керамік». З того часу все його життя і художня творчість були пов'язані із заводом. 

Член Національної спілки художників УРСР (1971), найстарший гончар Полтавщини. 

 Заслужений майстер народної творчості УРСР (1976).  

Лауреат Премії імені Данила Щербаківського (1995).  

Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (1998).  

Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999).  

Неодноразово ставав лауреатом республіканських та всесоюзних художніх виставок, конкурсів, 

фестивалів. Його вироби репрезентували українське мистецтво на міжнародних виставках у Бельгії, 

Канаді, Японії, Болгарії, Югославії, Польщі, США та інших країнах світу. Роботи В. Омеляненка 

займають достойні місця в престижних музейних зібраннях Європи. 

Основні тв.: «Гірський козел» (1971), «Лев» (1974), «Свято врожаю» (1976), «Бик» (1980).  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1925
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


 

Трегубова Валентина Михайлівна (1926-2010)  
 

Народилася 5 травня 1926 року в м. Бровари, що на Київщині.  

В 1947 р. закінчила Київське лаврське училищу. У 1954 р. – Львівський інститут прикладного та 

декоративного мистецтва. В 1950-х рр. почала працювати в Коростенському порцеляновому 

заводі. В 1966 р. її призначили керівником художньої лабораторії.  

Заслужений діяч мистецтв УРСР (1970). 

Лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка (1986). 

Працювала переважно у порцеляні, використовуючи мотиви українського фольклору і сюжети 

літературних творів. Основні тв.: «Українське весілля» (1960), «Рушничок», «Кобзарі», 

«Наймичка» (1973), «Наталка Полтавка» (1966), майоліка «Одарка і Карась» (1970). Створила 

велику кількість столових гарнітурів, чайних та кавових сервізів, наборів посуду та сувенірів. 

Особливо цікавим є посудини, що нагадують людські постаті, насамперед, декоративні штофи. 

 

 

Курочка Марія Юхимівна (1942 р. н.) 
 

Народилася 15. березня 1942р. у с. Покалів, що на Житомирщині. 

У 1968 р. закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ( викладачі: М. 

Гладкий, Б. Горбалюк, Ю. Лащук).  

У 1963–2007 рр. працювала на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці. 

Член Національної спілки художників УРСР(1977).  

Учасник всесоюзних художніх виставок від 1968. Персональні  – у Львові (1972, 1992, 2003).  

Основні галузі – художня кераміка, скульптура малих форм, живопис. У національному стилі 

виконує розписи на кам’яній масі, декоруючи ліпленням і рельєфами, солями, емалями з ангобами та 

склом. Окремі роботи зберігаються у різних музеях України. 

Основні тв.: скульптура малих форм – «Чорт-оптиміст», «Чорт-песиміст», «Свиня-скарбничка» 

(2007), «Автопортрет із собачкою» (2008); декор. композиції – «Прощання» (1970), «Вершини», 

«Спомини про моє місто» (1977), «Ковчег» (2006), декор. тарелі – «Живи, Україно» (1970), «Орел 

Карпат» (1992); ваза «Щасливе життя» (1971); штофи – «Старий Львів» (1983); скульптури – 

«Дід з онуками» (1975), «Порожні гнізда» (1990), «Дерево життя» (2003). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30323
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30323
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30987
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53491


 Лобанов Юрій Миколайович (1938-2005) 
 

Народився 30 червня 1938 р. в м. Харків.  

У 1963 році закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва 

(викладачі: Т. Порожняк, І. Севера).  

Працював керівником відділу технічної естетики Львівського проектно-конструкторського 

технічного інституту (1964-1967); у Києві: головним художником об’єднання 

«Укрпромфарфор» (1973–87) та Художнього фонду СХУ (1987–94); головним спеціалістом 

експертно-митного відділу (1996–98) та зав. лабораторією народного мистецтва Українського 

центру культурних досліджень (1998) Міністерства культури і мистецтв України.  

Член Національної спілки художників України (1984).  

Учасник обласних, всеукраїнських, закордонних художніх виставок від 1975. Персональна – у 

Києві (2003). Роботи зберігаються в різних музеях України. 

Основні тв.: набори – десертний «Весна-красна» (1974), для чаю «Урочистий» (1977), для 

молока «Теплий вітерець», «Чарівний птах» (1979), для кави «Весільний» (1980); келихи 

«Ювілейні» (1975); декор. тарелі – «Курочка Ряба», «Коник» (1975), «Риба» (1977), «Синій 

букет», «Червень», «Серпень», «Полісся» (1980), «Сутінки» (1981), «Весняна пташка» (1982). 

 

Горбалюк Борис Васильович (1927-1990) 

 

Народився 3 травня 1927 р. в с. Ольгопіль, що на Вінничині.  

У 1957 році закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Був у 

ньому зав. кафедрою художньої кераміки (1977–1985).  

Член Національної спілки художників УРСР(1962). 

Працював у галузях декоративно-ужиткової і монументальної архітектурної кераміки. Вироби 

зберігаються в в різних музеях України.  

Основні тв.: декор. вази – «Герої-чорноморці» (1957), «Шахтарям України» (1960), «Оборона 

Брестської фортеці», «Гуцулка», «Мармурова» (1963), «Бойківська», «Гайдамаки» (1964), «Львів 

сучасний» (1969), «Герої Брестської фортеці», «Поділля» (1975); декор. тарелі – «Прометей», 

«Т. Шевченко – солдат» (1964); набір посуду (1987). 

 



Протор'єва Надія Юхимівна (1926 – 2005) 
Народилася в с. Дубівка, що на Житомирщині.  

У 1950 році закінчила Київське художнє училище прикладного мистецтва. Викладачі: Д. 

Головко, П. Глущенко, О. Грядунова. 

1950-2000 рр. –  працювала на Васильківському майоліковому заводі спільно з чоловіком – 

Валерієм Протор'євим, видатним художником-керамістом. 

Член СХ УРСР (1960).  

Заслужений майстер народної творчості УРСР (1986).  

Заслужений художник України (1994).  
 

Протор'єв Валерій Семенович  (1924-1997) 
Народився 17 січня 1924 р. в с. Воронівці, що на Вінниччині.  

У 1950 році закінчив Київське художнє училище прикладного мистецтва і почав працювати 

художником-керамістом на Васильківському майоліковому заводі.  

З 1957 р. – учасник обласних, республіканських, закордонних виставок.  

Член СХ УРСР (1960). 

Заслужений художник України (1994).  
 

Основні твори художників – декоративна скульптура малих форм, посуд, сувеніри. Свого часу 

роботи Протор'євих експонувалися в НДР, Чехословаччині, Японії, Фінляндії. Тепер вони 

зберігаються в багатьох музеях України та Росії і в приватних колекціях. 
 

В С      ВС              В     В    – підприємство з виготовлення художніх майолікових виробів. Заснований 1934 р. у м. 

Васильків Київської обл. на базі гончарної  артілі «Керамік», створеної у 1928 р. З 2004 року - ТОВ. Спочатку на заводі виготовляли 

простий гончарний посуд, після приходу художників-професіоналів налагодилося виробництво художньої майоліки (різновид кераміки, що 

виготовляється з випаленої глини з використанням розписної глазурі). Вироби створюються у традиціях укр. нар. кераміки й мають яскравий 

національний колорит. В асортименті – набори для молока, квасу, води, десерту, вареників, а також вази, тарелі, горщики, сувеніри, 

скульптури, іграшки тощо. Посуд округлих, простих за силуетом форм декорується ручним підполивним розписом ангобами (контурним 

і фляндрівкою) або вкривається поливами брунатного, зеленого і жовтого кольорів. У декорі використовують рослинний  та 

геометричний  орнаменти, зображення птахів. Пластика і окремі зразки посуду прикрашають рельєфним орнаментом. Продукція 

заводу експортується у понад 30 країн (Чехію, Словаччину, Канаду, Японію, Лівію тощо). Відомі художники-керамісти заводу – М. 

Денисенко, Валерій і Надія Протор’єви, Н. Ісупова,  Г. Можаровська. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21633
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21633
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12850


Швець Василь Матвійович (1943 р. н.) 

 

Народився 20 вересня 1943 р. в м. Деражня, що на Хмельниччині.  

У 1968 році закінчив Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва. Працював разом з 

дружиною Швець Олександрою Теодорівною. Подружжя було учасниками багатьох мистецьких виставок 

в Україні та за кордоном: м. Київ (1971, 1973, 1974, 1981), м. Коломия (1980), Бельгія (1976), Японія (1978), 

Югославія (1980) тощо. Твори зберігаються в приватних колекціях та музеях України. 

Член Національної спілки художників УРСР (1977). 

Серед робіт: декоративна плитка, плакетки, тарелі, боклажки, свічники, скульптури, керамічні писанки. 

 

 

 
 

 

Михайло Дмитрович Мурафа (1947 р. н.) 
 

 Народився 10 вересня 1947р. в с. Бовшів, що на Івано-Франківщині. 

У 1967 р. закінчив Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва. Педагоги з фаху — Г. 

Колос, І. Климко.  

Учасник обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок від 1973 р. Персональні – 1989, 1998, 2004 р.  

Твори знаходяться у приватних колекціях України та закордоном.  

Член Національної спілки художників УРСР (1978). 

Основні твори: «Щасливе дитинство» (1982), «А скрипка грає» (1986), «Добрий заробіток» (1986), 

«Мелодія степу» (1999), «Осіння мелодія» (1999), «Муза» (2009), «Купання коня»( 2010), «Залицяння» 

(2012), «Мій карась» (2016). 

 

 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0

