
    Мистецька вітальня  вікнинських                   

майстрів 

 

 

 

Підготували учні 8 класу Вікнинської 

гімназії 

Російчук Станіслав та Чабан Юлія 

Керівник проекту: 

 Педагог-організатор Вікнинської гімназії 

Сущенко Л.В. 

Підпроект Ліги старшокласників 

“Пишаємось тобою,рідний краю” 



 

        Майстрині народної вишивки 

Бездільна Лариса Яківна   27.03 1930 р.н.- майстриня народної 

вишивки. Вишиває переважно хрестиком. У доробку понад 50 

робіт 



Надельнюк  Галина  Олексіївна  17.11.1940р.н.- 

майстриня  народної вишивки. Займається вишивкою 

із 16 років. У доробку майстрині понад 50 робіт. 



Надельнюк  Олександра  Єфремівна 1936 р.н. – майстриня 

народної вишивки (хрестиком, гладдю,) Вишивкою 

займається з 1956 року. 

У доробку майстрині понад  150 робіт. 



Гень Катерина Василівна 1943 р.н.– за професією  

учитель початкових класів,майстер  ручної  вибійки . У 

доробку  майстрині понад 70  робіт 



Кураш  Галина Василівна 1951 р.н.– майстер хлібовипічки. 

ЇЇ руки творять диво-короваї, запашні паляниці, традиційні 

для української кухні вироби із тіста. 



Авраменко  Наталія Володимирівна 1981 р.н.- майстер  з 

виготовлення  картин з природного матеріалу.Брала участь у 

виставках в Катеринополі,Каневі,Чигирині. У доробку понад 100 робіт 



Сущенко Любов Володимирівна 1971 р.н.- 

майстриня з виготовлення картин із соломи. 

У доробку понад 100 робіт.Роботи 

виставлялися у Катеринополі, Звенигородці, 

Каневі, Чигирині, Пирогово, обласному 

історико-краєзнавчому та художньому музеях 



Російчук Галина Володимирівна 1974 р.н.- 

 майстриня з виготовлення картин з насіння. Її 

роботи експонувались на виставках у 

Катеринополі,Звенигородці, Каневі, 

Чигирині,Пирогово, в обласному історико-

краєзнавчому  та художньому музеях. У доробку 

майстрині понад 100 робіт 



Крюк Микола Андрійович – 1948 р.н. Директор історико-краєзнавчого  

музею Вікнинської гімназії. У 1961 році закінчив Вікнинську восьмирічну школу. 

1962-1964 р.р.  навчався у Ватутінському ПТУ. З 1966-1968 р.р.— служба в 

радянській армії (Красноярський край, м.Маріїнськ). Під час служби був 

художником та бібліотекарем. 1979-1983 р. працював у с.Вікнине художником-

оформлювачем. Автор понад 500 картин. Учасник виставок  в Катеринополі, 

Черкасах, Каневі, Умані, Чигирині, історико-краєзнавчому музеї м.Черкаси. 



  
Кичата  Оксана Іванівна- Народилась у 1998 році в с. Киселівка, 

де закінчила 7 класів Киселівської школи. Далі навчання 

продовжила у Вікнинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів , 

яку закінчила у 2015 році. По закінченню Черкаського медичного 

училища працює медсестрою у Вікнинській гімназії. 



Займається живописом із 2019 року.  

У доробку понад 50 робіт ( портрети і пейзажі виконані на полотні  

акриловими  фарбами та олівцями) 



 

 

Володимир Якович  Похиленко  18.08.1940р.н.–  за 

професією  бухгалтер,майстер соломоплетіння з 1990 

року .На фото з внуком Станіславом. 



Гончар  Дмитро Якович  05.05.1939р.н. – майстер 

в’язання  віників. Матеріал для віників вирощує 

власноруч. 



Надельнюк  Олексій Макарович  03.01.1941р.н.- 

майстер з виготовлення с/г знаряддя  та меблів з  

дерева 


