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Симптоматично, що впродовж останніх років маємо нагоду спостерігати 

помітну активізацію наукових досліджень, присвячених суперечливим та 

неоднозначним подіям минулого ХХ століття. Такі дослідження, як правило, 

торкаються не лише практичної діяльності окремих художників та мистецьких 

угрупувань, але й, що дуже важливо, проблем теорії мистецтва, 

переосмислення з позицій сьогодення багатьох історичних фактів та подій. 

Учений, який обирає тему, пов’язану із минулим століттям, свідомо іде 

на подолання низки складнощів, базованих на стереотипному твердженні, що 

матеріал ХХ століття в історичному зрізі ще «не відстоявся». Проте, чим 

більше молодих дослідників сьогодні звертатимуться до цих матеріалів, тим 

швидше руйнуватиметься подібний стереотип і тим краще для поступу нашої 

мистецтвознавчої науки. 

Вирішення актуальних завдань, які стоять перед дослідниками ХХ 

століття ускладнює потреба одночасного руху немов би у двох напрямах: 

перший – це творення загального об’єктивного історичного зрізу та основних 

тенденцій розвитку української культури і мистецтва, другий – це окреслення 

та ретельне вивчення в їх межах певних регіональних особливостей, 

визначення знакових творчих особистостей і мистецьких явищ. Саме у плані 

сказаного актуальність і своєчасність представленої до захисту кандидатської 

дисертації Самойленко О.Ю. «Вітраж київський митців другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття: типологія, художньо-стильові особливості» не 

викликає сумніву. 

Наукова робота Самойленко О.Ю. імпонує насамперед простою, 

доцільною і логічною структурою – вступ, чотири розділи, висновки, список 

використаної літератури і додатки у вигляді ілюстрацій та списку апробації 

результатів дисертації. Обрана структура творить міцний каркас, на снові 

якого розгортається викладення багатого фактологічного матеріалу, 

мистецтвознавчий аналіз і теоретичні узагальнення. 

У вступі автор дотримується усіх необхідних до роботи вимог, його 

думки і винесені на захист наукові положення достатньо чітко сформульовані 

та аргументовані. Як бачимо, головні твердження, теоретичні узагальнення і 



висновки належним чином апробовані у вигляді виступів на конференціях та 

публікацій. 

У першому розділі автор висвітлює історіографію проблеми, 

джерельну базу і методику проведеного дослідження. На загал можемо 

стверджувати, що нею проведено достатньо повний аналіз використаних 

літературних та архівних джерел, які торкаються теми дисертації. Дослідниця 

демонструє належну обізнаність з доробком попередників, які в тій чи іншій 

мірі, безпосередньо чи опосередковано, зверталися до поняття «мистецтво 

вітража у архітектурних спорудах Києва», відповідним чином аргументуючи 

його. Вона ж немов би продовжує і розвиває їхні твердження та думки, 

знаходячи їм підтвердження та обгрунтування на новому часовому відрізку. 

Достатньо переконливим є перелік використаних методів наукового аналізу. 

Другий розділ у загальній структурі відіграє важливу роль. Він творить 

підгрунтя, своєрідне тло для двох наступних розділів, в яких безпосередньо 

розкривається тема дисертації. У сенсі історико-суспільних  орієнтирів розділ 

включає параграф, де автор робить спробу висвітлити передумови розвитку та 

причини занепаду мистецтва вітража в архітектурі Києва початку ХХ 

століття, зазначаючи дві діаметрально протилежні складові впливів на 

формування архітектурно-просторового середовища та тісно пов’язаного з 

ним монументального мистецтва Києва – з одного боку орієнтація на 

мистецькі рухи Петербурга та Москви, з іншого – трансформація імпульсів 

європейського мистецтва з його різноманіттям стилів та течій. Дисертантка 

слушно виділяє декілька ключових архітектурних об’єктів зазначеного 

часового періоду, демонструючи амплітуду творчих зацікавлень художників-

архітекторів та приклади використання історичних стилів, не оминаючи 

увагою, водночас, пошуків нових форм та інтерпретацій В. Кричевського, 

закорінених у національних традиціях. 

У другому параграфі розділу автор намагається зосередитися на 

типології творів монументального мистецтва, виконаних зі скла, та їх аналізі з 

точки зору технології та техніки виконання, акцентуючи, «що у створенні 

смислового та образного наповнення художніх творів монументально-

декоративного мистецтва важливого значення набувають технологічні 

особливості втілення художнього задуму в матеріалі». 

Третій розділ дисертації несе значний обсяг інформації, яка має 

неабияке значення для окреслення етапів розвитку та еволюції стилів 

мистецтва вітража Києва 1950-1980-х років. Автор цілком справедливо вказує 

на те, що художній вітраж Києва зазначеного часу починав своє нове життя 

практично з нуля, прямуючи до свого апогею широкого використання вже з 

1960-х років. Неабияку роль у цьому швидкому розвитку відіграла творчість 

шістдесятників, вплинувши на відхід монументального вітража від 

заідеологізованих форм і наростаючу динаміку новаторських пошуків. До 



кола зацікавлення потрапляють твори художників Г. Зубченко, Є. Роганової-

Старостіної, Є. Ковтуна, та найбільше акцент поставлений на творах І. 

Левитської, творчість якої характеризує постійний творчий експеримент в 

плані технології вітража та прагнення до трансформації народних мотивів у 

сучасні образи. Слушним є зауваження, що період так званої «відлиги» мав 

для віражного мистецтва двоякі наслідки: з одного боку – було створено 

відносно сприятливі умови для відродження національної культури, зокрема 

монументального мистецтва, з іншого – з посиленням національно-

політичних рухів зростало збентеження влади, що стає причиною нищення 

монументальних вітражних полотен. 

У розділі автор висловлює низку цікавих думок. Зокрема, заслуговує на 

увагу виявлення «нових тенденції, притаманних національним витокам, які, 

по суті, суперечили реалістичному зображенню», та формування 

«характерних рис, як площинне зображення, узагальненість, колористична 

локальність». 

Достатньо переконливо виявлені та висвітлені автором напрямки 

образно-пластичних рішень у творчості київських художників-вітражистів 

1970-1980-х років, як найпліднішого періоду у цьому виді мистецтва, у 

переліку яких національний напрямок, живописно-ліричний, умовно-

зображальний, абстрактно-символічний та експериментальний напрямки. 

Характеризуючи новий синтезований напрямок монументального скла – 

об’ємні вітражі – дисертантка виокремлює ансамбль вітражної оздоби станцій 

київського метрополітену та фунікулера в окремий пункт розділу, наслідуючи 

інших дослідників і розглядаючи його як окреме явище. З цим важко 

погодитись, адже за технікою виконання і за стилістикою ці вітражі можна 

сміливо віднести до вищезгаданого напрямку, окресленого дисертанткою як 

«експериментальний» (ст. 132 – вітражі з литого кольорового скла) або до 

«абстрактно-символічний» (ст. 129 – 130). 

Четвертий розділ охоплює 1990–2000 роки і присвячений 

перетворенням, функціональним трансформаціям, які відбувалися у період 

утвердження державної незалежності України, період змін системи 

культурних та духовних цінностей у суспільстві. Автор показує особливості 

перехідного періоду, цитуючи О.Федорука, що сучасне мистецтво Україна 

опинилося на роздоріжжі між закритим середовищем минулого та новими 

зовнішніми впливами культури «арт-бізнесe» з «антинаціональною 

спрямованістю». 

Розмаїття прийомів обробки скла, нові технологічні можливості 

створення складних об’ємних вітражних форм, багата кольорова палітра 

сучасного професійного кольорового скла дають змогу втілити будь-який задум 

митця. Ці фактори провокують появу численним вітражних майстерень, фірм, 

об’єднань, формуючи цілу галузь виробництва скляного оздоблення, як 



зазначає автор. Слушно відмічено, що протягом останнього десятиліття ХХ 

століття відбувається переорієнтація тематичного і культурного наповнення 

монументального вітража, безпосередньо пов’язана з культурологічними 

процесами в Украіні – пріоритетність переходить до вітражних засклень у 

сакральних спорудах. Тобто, спостерігається певна циклічність у розвитку та 

популяризації віражного мистецтва – відродження вітража на зламі ХІХ-ХХ 

сторіч, що розпочалося зі сакральних будівель і аж до його широкого 

використання в адміністративних та житлових спорудах, та повернення 

пройденого ним шляху у зворотному напрямку – від громадських споруд до 

оздоби вітражними заскленнями сакральних будівель уже на зламі ХХ-ХХІ 

сторіч. Проте на етапі кардинальної зміни ідеологічних засад в Україні після 

здобуття незалежності та потребі відновлення старих та зведення нових 

культових споруд та їх оздоби, художники-вітражисти опиняються перед 

проблемою відсутності традиції щодо використання вітража у храмах східної 

церкви та отриманням широких можливостей для створення авторських 

образно-пластичних рішень. До висвітлення цього питання дисертантка 

звертається у першому параграфі розділу, беручи для огляду шість культових 

споруд – костели, церкви та синагогу. Автор справедливо відзначає 

викристалізування двох основних векторів творчого пошуку: звернення до 

історичних зразків і канонічних вимог та розпрацювання авторського 

трактування традиційних сюжетів. 

У параграфі другому увагу акцентовано на сучасну творчу практику 

майстрів київського мистецького середовища. Серед характерних рис виділено 

особливий спосіб творчого мислення через трансформацію мотивів різних 

мистецьких стилів (класицизму, бароко, ренесансу, модерну) та авторський 

вітраж, у якому головний акцент робиться на всякого роду експериментах і 

неочікуваних поєднаннях. До уваги взято всі форми вітражних засклень: 

декоративний вітраж (вікна, двері, стеля), функціональний вітраж (декоративні 

перегородки), декоративно-ужитковий (світильники) та нова форма вітража у 

постмодерній архітектурі ХХІ сторіччя – архітектурно-декоративне скло. 

Завершують представлену до захисту роботу висновки. Згідно до 

поставленої у вступі головної мети і завдань, дисертантка підводить підсумки 

проведеного дослідження. Назагал із висновками слід погодитися. Вони 

стисло охоплюють підняті у розділах проблеми і дають відповіді на низку 

питань. Важливо, що автор не трактує власну працю як остаточну і вичерпну, 

а залишає простір і немов би скеровує наступних дослідників. Недоліком 

проте, на нашу думку, слід вважати недостатньо лаконічний і констатуючо-

стверджуючий характер висновків, який у заключній частині повинен 

переконливо засвідчувати впевненість автора у власних думках (пункт 3). Цей 

недолік проте можна пояснити недостатнім досвідом автора. 



Крім низки позитивних рис, представлена до захисту дисертація не 

позбавлена недоліків. Більшість з них є дрібними, проте на деяких слід 

зупинитися. 

Якщо керуватися вимогами ВАКу до обсягу кандидатської дисертації, 

то представлена дисертація перевищує необхідний обсяг, що ускладнює її 

прочитання і аналіз. До того ж, окремі сторінки даної дисертації наповнені 

текстами, які можна було б оминути (ст. 62-65, ст. 67-75), оскільки достатньо 

вказати посилання на вже існуючу літературу з даного питання; також далі 

(ст. 74, 129, 131, 163-166, 168-170). 

Не зважаючи на зазначений метод порівняльного аналізу, у дисертації 

бракує саме цього порівняльного аналізу. Для вагомості дисертаційного 

дослідження є необхідним аналіз процесів, що відбувалися у мистецтві 

вітража не лише в межах Києва, а хоча б провести паралелі чи противаги до 

віражного мистецтва заходу України, де цей вид монументально-

декоративного мистецтва отримав особливий розвиток, прослідкувати та 

проаналізувати впливи європейського та російського вітража на розвиток 

київського вітражництва. 

У світлі цього незрозумілим є використання історико-порівняльного 

методу та порівняльного аналізу, методу типології та методу формально-

типологічної систематизаціі, чим ці пари методів відрізняються і як вони 

реалізовані у дослідженні на прикладі даної роботи. Подекуди тексти носять 

описовий характер. 

Недоречним є поділ вітражів київських художників за технологічними 

ознаками «на такі основні групи: вітраж із кольорового плоского скла 

(класична техніка), імітація вітража (розпис по склу, альтернативні 

матеріали), гравіювання на цільному склі та дзеркалі» і т.д. На нинішній час 

існує чіткий поділ на дві основні групи – класичний вітраж і псевдовітраж. У 

межах другої групи – «псевловітраж» – є можливість розглядати всі існуючі 

техніки сучасного вітража. До того ж, згадуючи гравіювання на склі, 

дисертантка зовсім упускає існуючий термін «грізайль». 

До інших недоліків відносимо певні похибки у застосуванні окремих 

термінів. Наприклад, неоправданим є: 

 використання терміну «перетин» у фразі «специфічний малюнок 

перетинів» (ст..56), чи «геометричні візерунки перетинів вітражів» 

(ст..57), поруч з тим, як на сторінці 73 використаний правильний 

термін «металева протяжка»; 

 використання поняття «декоративний вітраж» у текстах, наприклад 

«використання декоративного вітража в архітектурних спорудах 

Києва» (ст..54), оскільки кожен вітраж є декоративним як твір 

монументально-декоративного чи ужитково-декоративного 

мистецтва; 



 застосування фрази «якісне використання вітража» у реченні 

«простежити значну трансформацію якісного використання 

вітражних композицій в архітектурі» (ст. 92); 

 незрозумілим є використання терміну «кабінетний вітраж» у фразі 

«вітраж стає монументальним твором на відміну від декоративних 

(«кабінетних») вітражів (ст. 95); 

 використання терміну «стельовий вітраж» у той час, як є прийнята 

форма «плафон», або «скляний плафон» (ст. 163). 

У Розділі 2 в параграфі 2.2., названому «Типологія творів мистецтва 

монументального скла та технологічний аналіз», саме типологія творів не 

висвітлена. 

Окремі частини параграфу 3.1. нагадують огляд літератури, оскільки 

відсутня аналітична думка самого автора дисертації. 

Підсумовуючи сказане, констатуємо, що незважаючи на вказані вище 

недоліки, а також певні недопрацювання, на яких, на наш погляд, не варто 

надто акцентувати, представлена на захист дисертація «Вітражі київських 

митців другої половини ХХ – початку ХХІ століття: типологія, художньо-

стильові особливості» все ж свідчить про достатню фахову підготовку автора 

і компетентність в обраних для дослідження проблемах, про уміння 

аналізувати фактологічний матеріал і робити логічні, обгрунтовані висновки. 

Можемо стверджувати, що Самойленко О.Ю. заслуговує присвоєння вченого 

ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06 – 

декоративно-прикладне мистецтво. 
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