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Ethnologist, ceramologist, Candidate of History,

Honoured Art Worker of Ukraine, Head of Kyiv Branch

of the National Union of Folk Art Masters of Ukraine

(NUFAMU), Research Director of the Ivan Honchar
Museum Ukrainian Centre of Folk Culture

Етнолог, керамолог, кандидат історичних наук,

заслужений діяч мистецтв України, голова Київського

осередку Національної спілки майстрів народного

мистецтва України, заступник директора з наукової

роботи Українського центру народної культури 

«Музей Івана Гончара» 

Ihor Poshyvailo was born in 1967 in Poltava in a family of famous artists of
national ceramics, the Poshyvailos, from the village of Opishnae, Poltava Region.

In 1991 he graduated from the Kyiv State Institute of Foreign Languages
(nowadays — the National Linguistic University) and in 1996 he completed his
postgraduate study at the Institute of Art Criticism, Folklore and Ethnology
named after Maksym Rylskyi of the National Academy of Science of Ukraine.

Since 1992 till 1996 Ihor Poshyvailo headed the Publishing House
“Ukrayinske Narodoznavstvo” (Ukrainian Ethnology) of the National Preserve�
Museum of Ukrainian Pottery in Opishnae.

In 1992 and 1994 he was studying European ceramology in research and
cultural institutions of Great Britain, Italy, Belgium, the Netherlands, Luxemburg,
Switzerland, Germany and France. In 1998 he obtained an academic degree
of Candidate of History at the speciality “Ethnology” in the Institute of Political
and Ethnonational Studies of the National Academy of Science of Ukraine.

In November 2004 I. V. Poshyvailo was elected the Head of the Kyiv Branch
of the National Union of Folk Art Masters of Ukraine. He is a member of the State
Expert Art Commission of the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine.

Ihor Volodymyrovych is engaged in publishing activity: from 2003 till 2006 he
was the Editor�in�Chief of the Publishing Department of the Public Organization
“Ivan Honchar Foundation”, Editor of the Art magazine “ContempoARTukraine”
(Washington–Kyiv). He is also a Member of editorial board of such magazines as
“Narodnae mystetstvo” (Ukrainian Folk Art), “Ukrayinskyi ceramologichnyi journal”
(Ukrainian Ceramologic Journal), and of such scientific collection�books as
“Ukrayinska Ceramologiya” (Ukrainian Ceramology) and “Honcharivski chytan�
nya” (Honchar Scientific Readings). Ihor Poshyvailo is a Compiler and Managing
Editor of many science and art editions particularly of multi�volume historical and
ethnographic art album of Ivan Honchar, the first volume (selected pages) of
which obtained the Grand�Prix of the National Book Contest “International Forum
of Publishers in Lviv” and also was acknowledged as the best edition represented
at the 14th Minsk International Book Exhibition “Knigi Belarusi�2007”.

Mr. Poshyvailo is an author of a number of science articles about studying
of pottery as the polyfunctional system of cultural signs, of the semiotics of
ancient art, of the symbolism of ornamental signs and also about problems of
the ecology of traditional cultural environment in Ukraine. His academic mono�
graph “Phenomenology of Pottery: semiotic and ethnological aspects” (2000)
was awarded a special prize at the International Forum of Publishers in Lviv and
a First Prize of the  Second National Symposium of Pottery “Opishnae–2001”.
His article “The Potter's Devotion to His Lineage” obtained the 2nd place in the
nomination “The Best Popular and Scientific Publication” of the Second National
Competition of Publications on Ceramology, Pottery and Ceramics in Ukraine
(Opishnae, 2008). Currently he studies problems of protection and develop�
ment of traditional cultural heritage and museum interpretation.

I. V. Poshyvailo was a curator and participant of international cultural pro�
jects. He was a co�moderator and co�organizer of seminars on museum
management (2005, 2006, 2008) provided by the Fund for Arts and Culture in
the Central and Eastern Europe (USA) and by the US Embassy in Ukraine.

The scientist was a participant to many conferences, including interna�
tional ones. In particular, he took part with his lectures at the Conference of the
Council of Europe about national identity problems (Budapest, Hungary,
2001) and at the Conference of UNESCO about questions of saving of tradi�
tional cultural heritage (Sekzart�Kalocha, Hungary, 2002), at the Fourth
Regional Museum Conference (Bucharest, Romania, 2008). He was a partic�
ipant of the International Visitor Program of the US Department of State (USA,
2004) and of the Global Youth Exchange Program (Japan, 2004), of the
International Forum of FolkArt and Culture (Seoul, Korea, 2007).

Ihor Poshyvailo was denoted by gratitude of the State Committee
of Information, Television and Broadcasting of Ukraine (2000) and of the Head
of Kyiv City State Administration (2001, 2006). He is a Grant�Holder of the
International Charitable Fund “Ukraine 3000” (2005). In 2008 he was award�
ed the state title of “Honoured Art Worker of Ukraine”.

Народився у 1967 р. в м. Полтава у родині відомих майстрів народ�
ної кераміки Гаврила та Явдохи Пошивайлів із с. Опішне.

У 1991 р. закінчив Київський державний інститут іноземних мов,
а в 1996 р. — аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористи�
ки та етнології імені Максима Рильського НАН України.

В 1992 та 1994 рр. студіював європейську керамологію в науково�
дослідних і культурно�мистецьких установах Великобританії, Італії, Бель�
гії, Нідерландів, Люксембургу, Швейцарії, Німеччини та Франції. З 1992
по 1996 р. очолював видавництво «Українське Народознавство» Націо�
нального музею�заповідника українського гончарства в Опішному.

З 1997 р. працює в Музеї Івана Гончара. 1998 року здобув вчений
ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «Eтнологія» в Інсти�
туті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України .

У листопаді 2004 р. І. В. Пошивайло був обраний головою Київсько�
го осередку НСМНМУ. Член Державної експертної художньої комісії
Міністерства культури і мистецтв України.

Ігор Володимирович займається активною видавничою діяльністю:
з 2003 по 2006 р. він — головний редактор видавництва Громадської
організації «Фонд Івана Гончара», заступник головного редактора мис�
тецького журналу «ContempoARTukraine» (Вашингтон–Київ). Член ред�
колегії журналів «Народне мистецтво», «Український керамологічний
журнал», наукових збірників «Українська керамологія» та «Гончарівські
читання». Відповідальний редактор та упорядник багатьох наукових і
мистецьких видань, зокрема багатотомного історико�етнографічного
мистецького альбому Івана Гончара «Україна й Українці», перший том
(вибрані сторінки) якого здобув Гран�прі конкурсу «Книга Форуму 2006»
на ХІІІ Національній книжковій виставці�ярмарку «Форум видавців
у Львові», а також визнаний кращим виданням, представленим на
XIV Мінській міжнародній книжковій виставці «Кнігі Беларусі–2007».

Пан Ігор є автором низки наукових статей з проблем вивчення гон�
чарства як поліфункціональної системи культурних знаків, семіотики
давнього мистецтва, символіки орнаментальних знаків, а також з проб�
лем екології традиційного культурного середовища України. Так, науко�
ва монографія «Феноменологія гончарства: семіотико�етнологічні
аспекти» (2000) відзначена спеціальним призом на Міжнародному
форумі книговидавців у Львові та першою премією ІІ Національного
симпозіуму гончарства «Опішне–2001», а стаття «Гончарська самозре�
ченість роду» здобула ІІ місце в номінації «Краща науково�популярна,
публіцистична стаття» ІІ Національного конкурсу публікацій на теми
керамології, гончарства, кераміки в Україні (Опішне, 2008). Вивчає
проблеми збереження і примноження традиційної культурної спадщи�
ни, музейну інтерпретацію.

І. В. Пошивайло — співмодератор і співорганізатор семінарів з му�
зейного менеджменту (2005, 2006, 2008), які проводяться Фондом
мистецтв і культури в Центральній і Східній Європі (США) і Посольством
США в Україні.

Вчений був учасником наукових конференцій, в тому числі й міжна�
родних. Зокрема, брав участь з доповідями на конференції Ради Євро�
пи з проблем національної ідентичності (Будапешт, Угорщина, 2001) та
конференції ЮНЕСКО з питань збереження традиційної культурної
спадщини (Секзарт�Калоча, Угорщина, 2002), конференції з музейної
справи (Бухарест, Румунія, 2008). Учасник Програми міжнародних
відвідувачів Держдепартаменту США (США, 2004) і Програми глобаль�
ного молодіжного обміну (Японія, 2004), Міжнародного форуму народ�
ного мистецтва і культури (Південна Корея, 2007).

Відзначений подяками Державного комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України (2000) та Голови Київської міської
державної адміністрації (2001, 2006). Стипендіат Міжнародного благо�
дійного фонду «Україна 3000» (2005). 2008 року присвоєно звання
«Заслужений діяч мистецтв України».


