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АНОТАЦІЯ 

 

Самойленко О. Ю. Вітраж київських митців другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття: типологія, художньо-стильові особливості. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06. – «Декоративне і прикладне 

мистецтво». – Львівська національна академія мистецтв, Львів, 2018. 

У дисертації здійснено дослідження розвитку київського вітража другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. з метою виявлення своєрідності цього 

мистецького явища, окреслення формування основних напрямів художньо-

стилістичних рішень та їх характерних особливостей, визначення місця та 

ролі художнього вітража у монументальному мистецтві Києва означеного 

періоду. Історико-культурний аналіз  періодів занепаду і розквіту вітража 

протягом означеного періоду дає можливість окреслити основні фактори 

трансформації функціональної та естетичної ролі вітража в архітектурі, 

значимість зовнішніх впливів на формування тематичних та образних 

концепцій. Мистецтвознавчий аналіз стильових особливостей вітражів дає 

змогу охарактеризувати основні напрями його розвитку, а також виявити  

зв’язки між культурними і соціальними обставинами та зміною напрямів і 

стильових особливостей вітража цього періоду, розкрити їх значення у 

формуванні загальних мистецьких тенденцій. 

Дла визначення ступеня розробленості теми проведено аналіз 

літературних джерел за темою наукової роботи, результати якого дають 

підстави стверджувати,  що до цього часу не було здійснено комплексного 

дослідження вітражів київських митців як окремого явища у розвитку 

монументального мистецтва України ХХ століття. Крім того, не було спроби 

простежити закономірності формування стильових особливостей та 

визначити основні напрями художньо-образних рішень вітражів протягом 

окреслених часових меж. У процесі роботи над дисертацією використано 
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сукупність наукових методів: системний метод, історично-порівняльний 

метод, метод періодизації, культурологічний метод, методи класифікації та 

систематизації, метод системного аналізу творів, методи типології та 

порівняльного аналізу, методи мистецтвознавчого аналізу та синтезу, метод 

формально-типологічної систематизації, які в поєднанні дають можливість 

вирішити ключові завдання наукової праці. 

На основі опрацьованого матеріалу визначено основні етапи розвитку 

мистецтва вітража Києва протягом ХХ ст., які сформувалися на тлі 

історичних перетворень у розвитку країни та мають певні закономірності та 

спільні ознаки: 1) декоративний вітраж (епоха стилів модерну та історизму), 

1900  – 1910-ті рр.; 2) відродження вітража в архітектурі 1950 – 1960-х рр. 

(плакатність, станковість та пошук монументальної форми); 3) нові форми та 

функції монументального вітража 1970 – 1980-х рр. (специфіка художніх 

напрямів у вітражі); 4) сучасний вітраж 1990  –  2000-х рр. Крім того, 

встановлено, що формування комплексу художніх особливостей вітража 

першого і останнього періодів відбувалися під впливом 

загальноєвропейських тенденцій у мистецтві та архітектурі, а другого і 

третього – під впливом внутрішніх чинників. 

За допомогою типологічного аналізу здійснено класифікацію вітражів 

за технічними ознаками та простежено вплив технологічних аспектів на 

образно-пластичне вирішення творів та еволюцію функціональних завдань 

вітража у формуванні  архітектурного середовища. За технологічними 

ознаками вітражі київських художників можна поділити на такі основні 

групи: вітраж із кольорового плоского скла (класична техніка), імітація 

вітража (розпис по склу, альтернативні матеріали), гравірування на цільному 

склі чи дзеркалі, об’ємний вітраж із литого скла, комбінування об’ємного 

скла з іншими матеріалами декоративно-прикладного  мистецтва. 

Здійснено аналіз та виявлено основні характеристики творів мистецтва 

вітража початку ХХ ст. та причини його занепаду у 1920 – 1940-х рр. 

Встановлено, що художні особливості декоративних вітражів кінця ХІХ – 



 4 

початку ХХ ст. формувалися під впливом різноманітних художніх стилів і 

напрямів, які були актуальними як у західноєвропейському, так і у мистецтві 

Російської імперії. Внаслідок зміни влади та політичної системи після 1917 

року відбулася переорієнтація культурних та духовних цінностей 

суспільства, мистецтво вітража у цей час зазнало майже повного занепаду, 

який тривав аж до початку його відновлення після закінчення Другої світової 

війни (до 1950-х рр.). 

Визначено, що художні рішення вітражів 1950 – 1960-х рр. позначені 

пошуком монументальної форми скла, причому важливу роль у подальшому 

становленні цього виду мистецтва відіграла творчість шістдесятників, які 

представляли монументальне мистецтво Києва. У перших зразках вітража 

можна побачити фактичне перенесення живописної композиції у скло – зі 

збереженням основних зображальних якостей станкового мистецтва та 

жанрового живопису або декоративного розпису. З часом монументальні 

вітражі починають набувати таких  відмітних рис, як площинне зображення, 

узагальненість, колористична локальність. Надалі у розвитку художнього 

вітража цього періоду можна простежити прагнення до виявлення 

характерних властивостей цього матеріалу. Варто відзначити також активні 

пошуки використання  скла як декоративного оздоблення в архітектурній 

практиці.  

Значний інтерес для мистецтвознавчого аналізу представляють твори 

1970 – 1980-х рр., до речі, найбільш плідного періоду в мистецтві вітража. 

Через них у дисертації проаналізовано зв’язок між художніми якостями 

вітража та особливостями загального руху мистецького процесу в Україні у 

другій половині ХХ ст. Простежено також тенденцію розвитку вітража як 

самодостатнього виду монументального мистецтва, який за образотворчими 

якостями та основними засобами виразності спочатку був наближений до 

інших  видів монументальних технік, а згодом знайшов власний шлях 

розвитку, сформувавши за допомогою засобів художніх характеристик 

кольорового скла і використання світла та специфічних пластичних рішень 
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власну образну художню мову. У дисертації розглянуто творчість київських 

монументалістів В. Задорожного, І. Левитської, О. Мельника, В. Лобанова, О. 

Гнєдаш, О. Мединського, С. Одайника, І. Толкачова, С. Клімченка,  В. 

Недайборща, В. Бовкуна, Ю. Лініченка, Л. Красюк, О. Ворони, О. Дубовика, 

О. Міловзорова, В. Карася, М. Шкарапути та інших у галузі мистецтва 

вітража. 

На основі проведеного аналізу та класифікації зібраного матеріалу  

визначено основні напрями розвитку мистецтва вітража та простежено 

формування його художньо-композиційних особливостей. 

1. Національний напрям (композиції тематично та образно пов’язані з 

мистецькою спадщиною української культури та фольклору) – у творах 

використовуються елементи народного мистецтва та художні прийоми, які 

можна віднести до ознак національного стилю у монументальному мистецтві, 

застосовується також притаманна народному мистецтву кольорова палітра, у 

якій переважають чисті відкриті тони, символічність формальних рішень 

тощо. 

2. Живописно-ліричний напрям (зображальна тематика, живописні 

рішення, образні сюжети – взаємодія людини і навколишнього середовища). 

У таких творах поряд із узагальненою монументальною структурою 

використовуються елементи, які є традиційними для творів станкового 

мистецтва, зокрема такі як: складні сюжетні композиції, просторовість, 

багатоплановість, використання живописних прийомів, переважання 

гуманістично-ліричного і філософського звучання образних рішень. 

 3. Умовно-зображальний напрям (умовно-образні композиції). Цей 

напрям набув розповсюдження у вирішенні таких тематичних питань нового 

часу, як взаємозв’язок людини і навколишнього середовища в умовах доби 

техніки та індустріалізації. Можна відзначити синтез різних зображальних 

засобів, комбінування реалістичного об’ємного моделювання та 

декоративного площинного рішення різних частин композиції у зображенні, 
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розробку складної геометричної структури вітража засобами металевої лінії 

та співвідношень шматочків скла. 

4. Абстрактно-символічні вітражі. З подальшим розвитком вітража все 

частіше можна спостерігати абстрактні-символічні композиції, побудовані на 

основі кольорових співвідношень та графічного рішення площини. 

5. Експериментальний вітраж. Це – твори мистецтва вітража, у яких на 

першому плані – пошук нових засобів виразності та формоутворення у 

художньому вітражі. Здебільшого до цієї групи можна віднести твори, 

виконані з об’ємного скла, які визначають як вітраж, але вони можуть мати 

характерні риси скульптури чи об’ємного рельєфу та потребують особливого 

підходу до композиційного рішення. 

На основі систематизації та класифікації зібраного матеріалу визначено 

основні напрями розвитку та стильові особливості київського вітража 1990 – 

2000-х рр. які формувалися в безпосередньому зв’язку з новим політичним 

устроєм, зі зміною системи культурних та духовних цінностей у суспільстві. 

Можна зауважити, що протягом цих років відбулася переорієнтація 

тематичного та культурного наповнення монументального вітража, яка 

напряму пов’язана з культурологічними процесами. 

Мистецтво вітража на зламі століть відзначається широким розмаїттям 

стильових напрямів, образно-пластичних рішень, декоративних та 

функціональних завдань. Основними сферами використання художнього 

вітража 1990 – 2000-х рр. є: сакральні зображення у вітражі; вітраж у 

громадських спорудах та приватних будівлях; архітектурно-декоративне 

скло. Серед головних напрямів художніх рішень можна назвати такі: 

зображальний (храми, громадські споруди); декоративно-орнаментальний 

(пов’язаний зі стильовими напрямами розробки інтер’єрів різного 

функціонального призначення); абстрактно-асоціативні композиції в 

інтер’єрі (виконані відповідно до загальних дизайнерських задумів або 

авторські вітражі); архітектурний вітраж, розроблений на стадії 
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архітектурного проектування як частина конструктивного та естетичного 

рішення об’єкта (стеля, стіна); архітектурно-декоративне скло. 

Доведено, що вітраж як втілення декоративно-монументальних форм в 

архітектурі змінює свій напрям – від декоративно-монументального до 

декоративно-ужиткового, образотворчого та архітектурного. Мистецтво 

вітража у формах монументального твору продовжує свій розвиток, 

здебільшого як храмовий вітраж, при цьому формуються певні традиції 

художньо-образних рішень, заснованих на інших видах сакрального 

мистецтва та художній практиці минулих років. Визначення «вітраж» вже не 

сприймається як щось однозначне, а, навпаки, демонструє мінливість форм, 

які не обмежені ні технологічними, ні стильовими, ні формальними межами. 

У результаті дослідження автором проаналізовано мистецький 

здобуток ключових постатей київських вітражистів та їхні основні твори, 

виконані у техніці вітража, які вплинули на формування характерних рис та 

традицій мистецтва вітража Києва. Впроваджено у науковий обіг значний 

обсяг вітражів київських художників другої половини ХХ – початку ХХІ ст., 

що дає підстави розглядати художній вітраж Києва як важливу частину 

розвитку монументального мистецтва України.  

Практичні та теоретичні результати наукової праці охоплюють значний 

шар мистецької спадщини та можуть стати ґрунтовною основою для 

подальших досліджень у цій сфері. 

Ключові слова: вітраж, архітектура, монументальне мистецтво, 

типологія, художньо-стильові особливості, архітектурне скло. 

 

 

ANNOTATION 

 

Samoilenko O. Y. Stained Glass Art of Kyiv Artists of the Second Half of 

the XX – Beginning of the XXI Century: Typology, Artistic and Stylistic 

Peculiarities. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 
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Thesis for a Candidate degree in Art Studies by specialty 17.00.06. –

«Decorative and Applied Arts». – Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2018. 

In this thesis the research of the development of Kyiv stained glass art of the 

second half of the XX - the beginning of the XXI century has been carried out to 

identify the originality of this artistic phenomenon, outline the formation of the 

main directions of artistic and stylistic decisions and their characteristic features, 

determine the place and role of artistic stained glass in the monumental art of Kyiv 

of the designated period. Historical and cultural analysis of the periods of decay 

and bloom of stained glass art during this period makes it possible to outline the 

main transformation factors of the functional and aesthetic role of stained glass in 

architecture, the significance of external influences on the formation of thematic 

and figurative concepts. Art analysis of stylistic features of stained glass allows to 

characterize the main directions of its development, as well as to reveal the 

connection between cultural and social circumstances and changing the directions 

and stylistic peculiarities of the stained glass art of this period, to elicit their 

significance in the formation of common artistic tendencies. 

To determine the extent of the theme work out, an analysis of literary 

sources on the topic of scientific work was conducted to state that until now, the 

complex study of stained-glass windows of Kyiv artists as a separate phenomenon 

in the development of the monumental art of Ukraine of the twentieth century has 

not been carried out. In addition, there were no attempts to trace the patterns of the 

formation of stylistic features and to determine the main directions of artistic-

shaped solutions of stained glass art during the specified time limits. In the process 

of developing the thesis a set of scientific methods was used: the system method, 

the historical-comparative method, the method of periodization, the cultural 

method, the methods of classification and systematization, the method of system 

analysis of works, methods of typology and comparative analysis, methods of art 

and historical analysis and synthesis, the method of formal-typological 

systematization which provided the solving of the key tasks of scientific work. 
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On the basis of the investigated material, the main stages of the of stained 

glass art development in Kyiv during the 20th century were determined, which had 

been formed on the background of historical transformations in the development of 

the country and had certain regularities and common features: 1) decorative stained 

glass (the era of modern and historicism), 1900 – 1910; 2) revival of the stained 

glass art in the architecture of the 1950s-1960s (posterity, easelness, and the search 

for a monumental form); 3) new forms and functions of the monumental stained 

glass of the 1970's - 1980's (the specificity of artistic trends in the stained glass); 4) 

contemporary stained glass of 1990 - 2000-ies. It was also established that the 

formation of a complex of artistic features of the stained glass art of the first and 

last periods took place under the influence of all-European tendencies in art and 

architecture, and the second and third - under the influence of internal factors. 

The classification of stained-glass windows according to technical features 

has been carried out with the help of typological analysis and the influence of 

technological aspects on the figurative plastic solution of works and the evolution 

of the functional tasks of stained glass in the formation of the architectural 

environment have been traced. According to the technological features the stained 

glass windows of Kyiv artists can be divided into the following main groups: 

stained glass of colored flat glass (classical technique), imitation of stained glass 

(glass painting, alternative materials), engraving on integral glass or mirrors, 

volumetric stained glass of cast glass, combination volumetric glass with other 

materials of decorative and applied art. 

The analysis has been performed and the main characteristics of works of 

stained glass art of the early twentieth century and the reasons for its decline in the 

1920s - 1940s have been found out. It was established that the artistic features of 

decorative stained glass of the late nineteenth and early twentieth century were 

formed under the influence of various artistic styles and trends that were relevant 

both in Western European and in the art of the Russian Empire. As a result of the 

change of power and political system, after 1917 the reorientation of the cultural 

and spiritual values of society took place; the stained glass art at that time suffered 
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an almost complete decline, which lasted until the beginning of its restoration after 

the end of the Second World War (until the 1950s). 

It was determined that the artistic solutions of the stained-glass windows of 

the 1950s-1960s were marked by the search for a monumental form of glass, and 

an important role in the further development of this type of art was influenced by 

the creative work of the masters of "1960s" in the monumental art of Kyiv. In the 

first samples of the stained glass you can see the actual transferring of the painting 

composition to the glass, with preservation of the main depictive qualities of easel 

art and genre painting or decorative painting. Over time, monumental stained-glass 

windows begin to acquire such distinctive features as plane image, generalization, 

color space. In the further development of the art stained glass of this period the 

desire to identify the characteristic properties of this material can be traced. It 

should also be noted the active search for the use of glass in architectural practice 

as a decorative design of buildings. 

Taking into account that the artwork of the stained glass of the 1970s and 

1980s are of a significant interest for art analysis as the most fruitful period, the 

connection between the artistic qualities of the stained glass and the peculiarities of 

the general movement of the artistic process in Ukraine in the second half of the 

twentieth century has been analyzed. The tendency of the development of stained 

glass art as a self-sufficient type of monumental art has been established, which 

was first approximated to other types of monumental techniques by its expressive 

qualities and basic means of expressiveness, and subsequently received its own 

ways of development, forming an artistic figurative language by means of colored 

glass and light, with its specific plastic solutions and artistic characteristics. The 

creative works of art of stained glass of Kyiv monumentalists  V. Zadorozhny, I. 

Levytska, O. Melnyk, V. Lobanov, O. Gnedash, O. Medynsky, S. Odainyk, I. 

Tolkachov, S. Klimchenko, V. Nedaiborshch, V. Bovkun, Y. Linichenko, L. 

Krasiuk, O. Vorona, O. Dubovyk, O. Milovzorov, V. Karas, M. Shkaraputa and 

others have been considered. 
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On the basis of the conducted analysis and classification of the collected 

material, the main directions of the development of the art of stained glass have 

been determined and the formation of artistic compositional features has been 

traced. 

1. National direction (compositions are thematically and figuratively related 

to the artistic heritage of Ukrainian culture and folklore) using elements of folk art 

and artistic techniques that can be attributed to the features of the national style in 

monumental art, inherent to the folk art of the color palette with the advantage of 

pure open tones , the symbolism of formal decisions, etc. 

2. Picturesque and lyrical direction (pictorial themes, scenic decisions, 

figurative subjects - interaction of man and the environment). In such works, in 

addition to the generalized monumental structure, elements that are traditional for 

works of easel art are used, such as: complex plot compositions, spaciousness, 

multiplicity, the use of pictorial techniques, and humanistic, lyrical and 

philosophical sounding of figurative solutions predominate. 

 3. Conditional and figurative direction (conditional imaginative 

compositions). It was distributed in solving such thematic issues of modern times 

as the relationship between man and the environment in the era of technology and 

industrialization. Here it would be possible to note the synthesis of various 

imaging tools, the combination of realistic volumetric modeling and decorative 

plane solution of various parts of the composition of the image, the development of 

a complex geometric structure of the stained glass by means of the metal line and 

the interrelations of glass pieces. 

4. Abstract and symbolic stained-glass windows. With the further 

development of the stained glass, the abstract symbolic compositions built on the 

basis of color correlations and a graphical plane solution can be observed more and 

more frequently. 

5. Experimental stained glass. Artworks of stained glass in which the main 

task is to find new means of expressiveness and shaping formation in stained glass 

art. Most of this group include stained glass windows made of volumetric glass, 
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which are defined as stained glass, which may have characteristic features of 

sculpture or volumetric relief and require a special approach to composition 

solution. 

On the basis of the collected material, the main directions of development 

and stylistic features of the Kyiv stained glass from the 1990s-2000s, which were 

formed in direct connection with the new political system, changing of the system 

of cultural and spiritual values in society, were determined. It can be noted that 

over the years there has been a reorientation of thematic and cultural content of the 

monumental stained glass art, which is directly related to cultural processes. 

The art of stained glass at the turn of the century is marked by a wide variety 

of styles, figurative plastic solutions, decorative and functional tasks. The main 

areas of use of artistic stained glass from the 1990's to the 2000's are sacral images 

in stained glass; stained glass windows in public buildings and private buildings; 

architectural and decorative glass. The main directions of artistic decisions can be 

defined as: pictorial (temples, public buildings); decorative and ornamental 

(connected with stylistic directions of development of interiors of various 

functional purposes); abstract and associative compositions in the interior 

(executed in accordance with general design ideas or  stained-glass windows as 

work of authorship); architectural stained glass, developed at the stage of 

architectural design as part of a constructive and aesthetic solution of an object 

(ceiling, wall); architectural and decorative glass. 

It has been proved that the stained glass, as the embodiment of decorative 

and monumental forms in architecture, changes its direction from the decorative 

monumental to the decorative applied, fine-grained and architectural. The art of 

stained glass in the forms of a monumental work continues its development, 

mostly as temple stained glass windows, forming its own traditions of artistic 

shapes based on other types of sacred art and artistic practice of the past years. 

Definition of «stained glass» is no longer perceived as something unambiguous, but 

on the contrary reflects the variability of forms not limited by technological, 

stylistic or formal boundaries. 
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As a result of the research, the author has analyzed the artistic achievement 

of the key figures of the Kyiv stained-glass art and their main works made in 

stained glass technology, which influenced the formation of characteristic features 

and traditions of the art of stained glass in Kiev. A significant amount of stained 

glass windows of Kyiv artists from the second half of the 20th - beginning of the 

21st century was introduced into the scientific review, which gives grounds for 

considering the art stained glass of Kyiv as an important part of the development of 

the monumental art of Ukraine. 

Practical and theoretical results of scientific work cover a considerable layer 

of artistic heritage and can become a solid basis for further research in this field. 

Key words: stained glass, architecture, monumental art, typology, art-style 

features, architectural glass. 
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ВСТУП 

 

Монументальне мистецтво України ХХ ст. – складний та здебільшого 

суперечливий процес становлення національних мистецьких традицій,  

своєрідний літопис формування характерних особливостей української 

культури закарбований, у твердому матеріалі. Камінь, бетон, смальта, скло 

оживають у руках натхненного майстра, стають як віддзеркаленням 

внутрішнього світу художника та його індивідуального сприйняття, так і 

проекцією того, яке роль у суспільстві взагалі належить культурі. 

Мистецтво вітража посідає важливе місце серед інших декоративно-

монументальних технік, його яскрава декоративна сутність у поєднанні з 

багатоманітністю художніх особливостей вирізняється широким спектром 

мистецьких рішень в архітектурному середовищі. Вітраж може бути як 

декоративним наповненням віконного отвору з кольорового або безбарвного 

скла, так і великим сюжетним полотном монументального мистецтва, 

декоративним оздобленням або навіть окремим об’ємно-просторовим твором, 

що значно розширює можливості його використання як декоративного 

елемента в інтер’єрі. У більшості випадків вітраж пов’язаний зі стильовим 

напрямом архітектури або декоративним вирішенням інтер’єру, тому часто є 

відображенням популярних мистецьких тенденцій на кожному окремому 

етапі розвитку, за яким можна простежити історичні зміни стосовно ролі та 

функцій мистецтва вітража в архітектурі на тлі різних часових періодів, що 

дає можливість  встановити взаємозв’язок мистецтва та  культури із 

соціальними, економічними та політичними факторами. 

Зважаючи на таку широку різноманітність практичного застосування, 

можемо зробити висновок, що мистецтво вітража було і залишається  

багатогранним та змістовним об’єктом для мистецтвознавчого аналізу. 

Актуальність дослідження. Історію розвитку та новітні тенденції 

вітража на території України частково розглянуто у наукових роботах 

сучасних дослідників, проте донині залишаються не розв’язаними проблеми 
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ґенези, становлення та формування характерних ознак та функціональних 

завдань  вітража Києва протягом ХХ ст.  

Розвиток своєрідності київської школи монументального мистецтва 

(зокрема вітража) другої половини ХХ ст. тісно пов’язаний із низкою 

зовнішніх та внутрішніх обставин, що доводить необхідність проведення 

комплексного дослідження з метою встановлення взаємозв’язків історії та 

мистецтва. Це допоможе виявити фактори впливу суспільного життя на 

розвиток вітража та визначити обставини формування основних напрямів 

художніх рішень та пріоритетних шляхів розвитку монументального 

мистецтва.  

Актуальність наукової роботи обумовлена необхідністю встановлення 

ролі та місця вітража Києва як частини мистецького процесу в контексті 

розвитку монументально-декоративного мистецтва України. Це дослідження 

є спробою дати визначення художнього вітража Києва як мистецького явища 

зі своїми характерними образно-пластичними рішеннями та стильовими 

ознаками. Виконання поставлених завдань дасть змогу розв’язати 

недосліджені раніше проблеми розвитку українського монументального 

мистецтва. 

Історико-культурний аналіз  періодів занепаду і розквіту вітража 

протягом означеного періоду дає можливість окреслити основні фактори 

трансформації функціональної та естетичної ролі вітража в архітектурі, 

значимість зовнішніх впливів на формування тематичних та образних 

концепцій. Фотофіксація, класифікація та введення у науковий обіг низки 

вітражів є частиною комплексу  засобів збереження багатої спадщини 

української культури. Проведення мистецтвознавчого аналізу стильових 

особливостей вітражів дає змогу охарактеризувати основні напрями його 

розвитку, а також виявити  зв’язки між культурними і соціальними 

обставинами та зміною напрямів і стильових особливостей вітража цього 

періоду, розкрити їх значення у формуванні загальних мистецьких тенденцій. 
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Важливим фактором на користь висвітлення цих питань є та обставина, 

що з кожним роком кількість київських вітражів невпинно зменшується. 

Твори мистецтва вітража кінця ХІХ – початку ХХ ст. були зруйновані 

спочатку воєнними діями, а потім хвилею перебудов. У наш час відбувається 

друга хвиля будівельного буму і, як наслідок, поступового знищення 

монументальних творів, які не вписуються у новітні архітектурні рішення. 

Практичні та теоретичні результати наукової роботи охоплюють 

значний шар мистецької спадщини та можуть стати ґрунтовною основою для 

подальших досліджень у цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проведено згідно з планом науково-дослідницької роботи 

Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну ім. М.Бойчука за темою: «Вирішення актуальних проблем дизайну, 

мистецтва та мистецтвознавства». 

Мета роботи полягає у визначенні основних напрямів розвитку 

вітража Києва протягом другої половини ХХ ст. та здійсненні 

мистецтвознавчого аналізу його художньо-стильових особливостей і 

класифікації вітражів київських художників-монументалістів 1950 – 2000-х 

років. 

Завдання дослідження: 

 На основі аналізу літературних джерел визначити ступінь 

розробленості теми. 

 Опрацювати архівні та історичні матеріали, які стосуються 

мистецтва вітража Києва. 

 Провести фотофіксацію збережених вітражів в архітектурі Києва 

та систематизацію зібраних матеріалів. 

 Визначити основні етапи розвитку вітража Києва протягом ХХ ст. 

 На основі типологічного аналізу творів монументального скла та 

вітража простежити вплив технології виконання на формування 

художньо-образних рішень вітражів. 
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 Здійснити аналіз передумов розвитку вітража Києва, виявити 

особливості, які сприяли його популяризації від початку ХХ ст. та 

причини його занепаду  1920 – 1940-х років. 

 Провести мистецтвознавчий аналіз художнього вітража Києва та 

визначити основні напрями художньо-образних рішень 1950 – 

1980-х років, тобто у період найбільшого розквіту цього виду 

мистецтва. 

 Визначити основні напрями розвитку та стильові особливості 

київського вітража вже незалежної України. 

 Простежити функціональну роль вітража та архітектурного скла  у 

сучасному архітектурному проектуванні. 

 Провести мистецтвознавчий аналіз творчості ключових постатей 

київських вітражистів. 

Об’єктом дослідження є вітражі в архітектурних спорудах Києва, 

творчість київських художників-вітражистів другої половини ХХ ст. 

Предмет дослідження – тенденції розвитку, процес формування 

стильових рис та своєрідність вітража Києва у контексті українського 

монументального мистецтва другої половини ХХ ст. 

Хронологічні межі охоплюють ХХ ст., зокрема основна увага 

приділяється другій половині століття, а саме 1960 – 1980-м рокам, тобто 

періоду найбільшого піднесення монументального мистецтва. Вивчення 

фактів використання вітражних вікон та скляних декоративних елементів в 

архітектурних спорудах кінця ХІХ – початку ХХ ст. надає можливість 

визначити чинники подальшого  розвитку вітражного мистецтва. Аналіз 

тенденцій художнього вітража від початку проголошення незалежності 

України дає змогу конкретизувати етапи розвитку київського вітража. 

Географічні межі охоплюють місто Київ (архітектура Києва) та інші 

населені пункти, архітектурні об’єкти яких прикрашені творами київських 

митців (міста Біла Церква, Переяслав-Хмельницький, Суми, Енергодар, 

Дніпродзержинськ та інші). 
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Наукова новизна полягає у тому, що ця робота є першою спробою 

визначити основні етапи розвитку мистецтва вітража Києва протягом ХХ ст.; 

провести паралелі впливу історичних та культурних процесів на формування 

стильових відмінностей вітража у різні періоди; здійснити комплексний 

мистецтвознавчий аналіз вітражів київських художників-монументалістів у 

другій половині ХХ ст. та визначити їх художні особливості; розглянути 

ключові постаті київських монументалістів та вплив їх творчості на 

формування стильових особливостей київського вітража; окреслити основні 

напрями, тенденції, проблеми та перспективи розвитку художнього вітража 

Києва 1990 – 2000-х років. 

Практичне значення одержаних результатів. Зібрані та опрацьовані 

матеріали дослідження та зроблені висновки можуть бути використані: для 

подальшого дослідження творчого доробку київських художників; для 

включення їх до загального дослідження історії українського мистецтва ХХ 

ст.; для створення  словників художників України; для укладення 

біографічних та енциклопедичних довідників. 

Особистий внесок здобувача. У ході дослідження було зібрано значний 

ілюстративний матеріал, проведено фотофіксацію збережених вітражів в 

архітектурі   та здійснено їх класифікацію. На основі опрацьованих даних 

визначено основні напрями розвитку вітража Києва та особливості творчості 

відомих київських митців у цій галузі, що дає змогу визначити важливу роль 

київського вітража в історії українського мистецтва ХХ ст. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження були викладені під час доповідей на наукових всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, а саме на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасні проблеми мистецтва і дизайну: актуальні питання» 

(Київ, 2010); на міжнародній науково-практичній конференції «Бойчуківські 

читання» (Київ, 2011); на науково-практичній конференції «Мистецький 

простір: традиція і сучасні прояви» (Київ, 2012); на науково-практичній 

конференції «Бойчуківські читання» (Київ, 2012); на науково-практичній 
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конференції «Творчі засади Української академії мистецтва: традиції та 

сучасність» (Київ, 2012). 
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДИКА ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1. 1. Аналіз літературних джерел 

Художній вітраж та монументально-декоративне скло як окремий вид 

монументального мистецтва завжди привертали увагу науковців образною 

виразністю та розмаїттям форм і функцій. У ХХ – на початку ХХІ  ст. 

з’явилося чимало наукових праць, присвячених різним проблемам мистецтва 

вітража: історичним аспектам його розвитку та технічним особливостям; 

новим формам та можливостям застосування вітража в архітектурі; питанням 

його збереження та реставрації. У різних літературних джерелах вітраж із 

позиції архітектурної структури або індивідуального творчого бачення 

художника розглядався як цілісне явище з власними законами та принципами 

формоутворення, так і як окремий напрям у мистецтві. Огляд літературних 

джерел, які стосуються питання вітража Києва, дає змогу відкрити досі 

невідомі сторінки його розвитку і становлення, а також визначити роль 

вітража в українському монументальному мистецтві ХХ ст. 

Для детального розгляду літератури за темою наукової роботи виділено 

основні напрями існуючих досліджень у цій галузі та здійснено 

ситематизацію джерел за тематикою. 

До окремої групи слід віднести праці з історії розвитку склоробства, які 

дають можливість виявити передумови появи віконних вітражів. Наприклад, 

історичні аспекти розвитку давньоруського склоробства, методи 

виготовлення та технічні особливості скла викладено у монографіях 

дослідника М. Безбородова [14; 15]. У цих працях висвітлено переважно 

скляне виробництво утилітарного характеру, зокрема скляного посуду або 

віконного скла, та наведено дані про виготовлення кольорової смальти для 

оздоблення культових споруд. 

Докладний аналіз історії вітчизняного склоробства здійснює дослідник 

В. Рожанківський, розглядаючи особливості розвитку українського 
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художнього скла з часів Київської Русі і до середини ХХ ст. Його праця 

«Українське художнє скло» охоплює великий часовий проміжок та містить 

важливу інформацію стосовно генезису та специфіки склоробства на 

території України.  Автор наводить дані про перші спроби створення 

художнього вітража київськими художниками у повоєнні роки та факти 

застосування декоративного скляного оздоблення в архітектурі [170]. Серед 

досліджень особливостей застосування, історії розвитку, проблем та 

перспектив художнього скла, його фізичних та хімічних властивостей 

необхідно відзначити колективну працю  «Художественное стекло и его 

применение в архитектуре» [95], а також монографію Н. Качалова «Стекло» 

[94]. 

Історію застосування декоративного скла в архітектурі, зокрема 

вітражів, способи обробки художнього скла викладено у праці А. Ланцетті, 

М. Нестеренко «Изготовление художественного стекла» [116]. Особливості 

виникнення, розвитку та характер скловиробництва на території сучасної 

України з часів Київської Русі певною мірою розглядають автори і у більш 

сучасних виданнях [7; 203]. Дослідник І. Кисельов наводить приклади 

використання слюди для виконання складного модульного засклення, що 

можна назвати одним із прототипів декоративного вітража [98, с.16]. 

Наступну групу джерел становлять комплексні дослідження вітража 

різних країн, які мають розглядатися як підґрунття для аналізу передумов 

виникнення та формування загальних тенденцій в українському вітражі, 

водночас вони дають можливість провести порівняльний аналіз київського 

вітража на тлі світового мистецького процесу. Одним із перших досліджень з 

історії та розвитку вітража на території радянських республік стала 

монографія Є. Мінухіна «Вітражі» [135], видана 1959 року у Ризі. Ця книга 

була першим ґрунтовним аналізом вітража у радянському просторі та стала 

основою для подальших мистецтвознавчих досліджень у цій галузі. У 

монографії «Вітражі» автор докладно викладає матеріали стосовно історії 

вітража у країнах Європи, Російської імперії, а згодом і у республіках 
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Радянського Союзу. Крім того, розглядаються типи скла та засоби його 

обробки, а також весь технологічний процес створення класичного вітража:  

від малюнка та підбору скла до завершеного твору. Стосовно вітража Києва 

ця книга містить лише одиничні згадки, які не дають повного уявлення про 

розвиток цього виду мистецтва в Україні. 

Серед фахової літератури останніх років зарубіжних авторів, яка 

стосується мистецтва вітража, його основних функціональних та 

формоутворюючих завдань, слід згадати працю американських авторів Е. 

Уіллі, Ш. Чік «Искусство цветного и декоративного стекла» [223]. У праці 

«Искусство витража. От истоков к современности» В.Рагин та М. Хиггинс 

розглядають формування стилістичних рис мистецтва вітража на тлі різних 

історичних епох [163]. До аналізу середньовічного вітража вдається А. 

Шастель – французький історик мистецтв. А. Шастель розглядає низку 

проблем мистецтва вітража, причому зазначає пріоритетну роль вітража у 

релігійних спорудах та його стрімку популяризацію у західноєвропейській 

культовій архітектурі з часів Середньовіччя. Дослідник також згадує 

звернення до мистецтва вітража у сучасному контексті та відкриває його нові 

якості, які знаходять своє втілення у мистецтві європейських художників ХІХ 

ст. (Ф. Леже, А. Матиса, М. Шагала) [217]. Порівняння художніх якостей 

вітражів минулих часів та сучасності знаходимо і в інших джерелах. 

Розглядаючи мистецтво середньовічного вітража, мистецтвознавець В. 

Глазичев у статті «Уроки Шартра» висловлює думку про те, що сучасний 

художній вітраж ще не сформувався у самостійне мистецьке явище 

порівняно з вітражним мистецтвом готики [45]. Можна зауважити, що з 

точки зору сучасності ця думка є дещо суперечливою. Емоційний вплив 

твору, який відбувається на тлі ідеологічних завдань, набуває зовсім іншого 

трактування щодо сучасного вітража – не лише як сюжетного чи 

декоративного твору образотворчого мистецтва, а й як форми, структури, 

символіки кольору, матеріалу, конструкції. Російські дослідники Л. Аль 

Нуман та О. Глазков у праці «Витраж в архитектуре» розглядають вітраж як 
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цілісний та підпорядкований елемент в архітектурі, який виявляє основні 

риси композиційного рішення середовища [6]. Впливи актуальних художніх 

течій та стилів на розвиток мистецтва вітража у Росії кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. висвітлює Т. Волобаєва [А1]. Дослідник М. Зиновєєва розглядає новий 

функціональний зміст вітража періоду популяризації модерну, що певним 

чином проектується на розвиток вітража в архітектурному модерні Києва. На 

думку М. Зиновєєвої, вітраж модерну є переломним етапом в історії розвитку 

мистецтва вітража в цілому, через те що саме у цей період відбувається 

відхід від старих класичних принципів формотворення [79]. Серед 

досліджень мистецтва вітража у другій половині ХХ ст. можна згадати 

наукову працю А. Красник «Витраж Ленинграда – Петербурга как 

художественное явление второй половины ХХ века», яка містить 

характеристику основних особливостей вітража як виду монументально-

декоративного мистецтва та аналіз ключових періодів розвитку вітража 

Ленінграда. Ця робота  напряму не торкається питання українського вітража, 

проте дає змогу виявити закономірності та спільні риси розвитку радянського 

монументального мистецтва різних республік [А3]. 

Необхідно також згадати праці, присвячені художньому склу як 

напряму декоративно-прикладного мистецтва, які допомагають скласти 

уявлення про розвиток цієї галузі та простежити стильові особливості 

авторських рішень художників декоративного скла. Художнє скло знаходить 

своє застосування у багатьох сферах сучасного життя та часто розглядається 

у межах різних мистецьких категорій, що впливає на дещо умовне 

розподілення його напрямів. Ця обставина викликає певні термінологічні та 

класифікаційні труднощі щодо визначення видів декоративно-ужиткового та 

монументально-декоративного скла (серед них можна згадати художні 

вироби ужиткового призначення, дрібну скляну пластику чи скульптуру, 

плоский, об’ємний або комбінований вітраж, об’ємно-просторові композиції, 

художні світильники, скляні архітектурні елементи). У літературних 

джерелах, присвячених художньому та декоративно-монументальному склу, 
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може розглядатися як один напрям художнього скла, так і здійснюватися 

комплексні дослідження розвитку та взаємозв’язку кількох різновидів 

скляних творів.  

Наприклад, звернення до художнього вітража бачимо у праці Є. 

Батанової, М. Воронова «Советское художественное стекло» [13]. У ній автор 

поряд із декоративно-ужитковим склом окремо розглядає скло у скульптурі, 

монументально-декоративному мистецтві та архітектурі, згадуючи вітраж  Г. 

Боні, В. Давидова, С. Кириченка «Переяслівська Рада», водночас основна 

увага у дослідженні приділяється творчості у галузі вітража художників 

Прибалтики та Росії. В альбомі «Советское стекло» є відомості про київську 

школу гутного скла та її національний характер, і хоча зазначається, що у 

1960-ті рр. скло почали широко застосовувати в архітектурі у вигляді 

вітражів та мозаїк, проте такі твори не розглядаються [191].  Київська школа 

гутного скла та Київський завод художнього скла часто згадуються у 

літературі другої половини ХХ ст., наприклад, у таких працях: «Советское 

цветное стекло» [167], «Художнє скло» [78], однак у цих джерелах відсутні 

дані щодо використання художнього скла та вітражів в архітектурі. 

Необхідну інформацію містять дослідження технологічних 

особливостей мистецтва вітража, які безпосередньо впливають на 

формування образно-пластичної структури вітражних творів. Праці з питань 

виконання та проектування вітражів дають можливість визначити принципи 

формотворення та вимоги до проектування вітража відповідно до 

архітектурної ситуації.  Основні технології і матеріали для виконання 

вітражів та особливості функціонування таких творів в інтер’єрі розглянуто у 

спеціальній навчальній літературі, зокрема у посібниках В. Кропотова та Н. 

Манжури [113], Г.Тищенко та А. Проніна [201]. Особливості процесів 

виготовлення скла для сучасних видів об’ємного вітража, вітражів із 

використанням технології накладних шарів тонкого скла та основні 

характеристики таких вітражів, приклади яких можна побачити і у творах 

київських художників, викладає Р.С.-М. Жукаускас [72; 73]. 
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Серед досліджених матеріалів важливими є  літературні та наукові 

джерела, які більш конкретно зачіпають питання мистецтва вітража України. 

Як відомо, художній вітраж в центральній Україні набув широкого 

розповсюдження лише з другої половини 1960-х рр., із чим пов’язана 

обмежена кількість вітчизняних наукових, історіографічних та 

мистецтвознавчих досліджень вітража до цього періоду. Художній вітраж 

Києва частково згадується у колективних працях, монографіях, наукових 

дослідженнях, публікаціях у періодичних виданнях, статтях у наукових або 

мистецьких збірниках останніх десятиліть у контексті мистецтва радянських 

республік, українського образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва, а також у дослідженнях, присвячених творчості окремих 

персоналій мистецького кола Києва другої половини ХХ ст. 

Одні з перших відомостей про появу елементів вітража  в архітектурі у 

повоєнні роки пов’язані з оформленням павільйонів України на Всесоюзних 

виставках народного господарства. Згадки про це є у працях В. Курильцевої, 

Н. Ямборської «Искусство советской Украины», виданої у 1957 році [114, с. 

144 – 145] та Б. Піаніди «Українське монументальне мистецтво»[154]. 

Мистецтвознавець Ю. Бєлічко, окреслюючи особливості монументального 

мистецтва України 1941 – 1967-х рр., зазначає, що нерідко монументальні 

розписи були більше подібні до станкового живопису з такими рисами, як 

сюжет, оповідність композиції, багатоплановість, об’ємне моделювання 

форм, що часто не поєднувалося з архітектурою. Серед тематичних напрямів 

автор відзначає жанрову трактовку народних свят, зустрічі переможців, 

історичні сцени – «урочистість та піднесеність при цьому нерідко 

переходили у помпезність», він також згадує відомі вітражі того часу –

«Дружба народів» (О. Мизін) та «Переяславська Рада » (Г. Боня, В. Давидов, 

С. Кириченко)  [16, с. 185 – 186, 191]. Крім того, Ю. Белічко згадує один із 

перших вітражів (розпис по склу), розроблений П. Власенко у 1939 році [17, 

с.122].  
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Із середини 1960-х років вітраж здебільшого починають розглядати у 

контексті монументально-декоративного мистецтва, розмежовуючи поняття 

«художнє скло», «архітектурне скло» та «вітраж». Особливості розвитку 

монументального мистецтва цього періоду частково проектуються і на 

мистецтво вітража, що дає підстави для визначення їхніх спільних тенденцій. 

Тому важливим джерелом  для дослідження цього питання є матеріали 

комплексних праць з історії українського мистецтва та архітектури.  Серед 

загальних праць із мистецтвознавства другої половини ХХ ст. варто згадати 

«Нариси з історії українського мистецтва» під редакцією В. Заболотного 

(1966) [144], «Нариси з історії українського декоративно-прикладного 

мистецтва» (1969) [143] та інші [28; 32; 62; 86; 87; 123]. 

Необхідно також взяти до уваги низку українських видань, 

присвячених монументальному мистецтву, де викладено різні аспекти 

використання вітража в архітектурі та проаналізовано специфіку таких творів 

і їхні художні особливості. Про початок використання художнього вітража у 

практиці українських монументалістів згадує Є. Мамолат у праці  

«Монументально-декоративне мистецтво» (1963) [126]. У дослідженні М. 

Пекаровського «Монументально-декоративное искусство в архитектуре 

общественных зданий» (1968) здійснено огляд особливостей  художніх і 

технічних засобів монументально-декоративного мистецтва в оформленні 

громадських об’єктів, розглянуто технологічні прийоми у їх виконанні, у 

тому числі наводяться окремі приклади вітражів, створених у 1950 – 1960-х 

рр. такими художниками, як Г. Зубченко, Г. Довженко, Є. Роганова [151; 

152]. 

У 1970-х рр. з’являється низка комплексних досліджень щодо взаємодії 

монументального мистецтва та архітектури. Тенденції розвитку 

монументального мистецтва і скульптури у міській забудові викладено у 

праці «Монументальное и декоративное искусство в архитектуре Украины» 

(1975) [24]. Зважаючи на те, що художній вітраж на початку 1970-х років ще 
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не набув в Україні широкого розповсюдження, згадки про нього досить 

поверхневі (згадується вітраж Е. Коткова). 

Дослідник Ю. Белічко в альбомі «Изобразительное искусство Киева» 

відзначає, що художники Києва успішно працюють у різних видах і жанрах 

мистецтва та є найбільш чисельним та різностороннім творчим колективом в 

Україні. В ілюстраціях до цього видання можна побачити зображення 

центральної частини триптиху «Т. Шевченко і народ» (автори – В. 

Задорожний, Ф. Глущук та Є. Перевальський), датоване 1967 роком (в інших 

джерелах зустрічається дата виконання 1969 рік) [82]. 

Творчість українських художників-вітражистів другої половини ХХ ст. 

певною мірою аналізується в комплексних дослідженнях радянського 

монументально-декоративного мистецтва. Так дослідник В. Толстой у 

комплексній праці «Монументальное искусство СССР», виданій у 1978 році, 

згадує творчість і українських монументалістів [204]. У іншій праці «У 

истоков советского монументального искусства» В. Толстой у загальних 

рисах змальовує  специфіку та витоки розвитку нової стилістики у 

монументальному малярстві України після 1917 року, що безперечно 

вплинуло на подальший розвиток монументального мистецтва Києва, 

зокрема і вітража [205]. У монографії «Монументальная живопись: 

Современные проблемы» С. Валеріус відзначає яскраві індивідуальні риси у 

творчості українських монументалістів та своєрідність українського 

монументального мистецтва, колористичну виразність та  національний 

характер  художньої форми, а також згадує монументальні вітражі В. 

Задорожного [19, с. 32 – 33]. У цей час актуальними залишаються питання 

архітектурного простору та його взаємодії з творами монументального 

мистецтва. Багатоманітності образних втілень художнього скла в архітектурі 

присвячено статті Л. Казакової, в яких розглядаються принципи пластичної 

взаємодії світлової пластики монументального скла та простору. Водночас 

автор наголошує на тому, яку важливу роль відіграє світло у розробці 

сучасних концепцій об’ємно-просторових рішень, завдяки чому через 
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сприйняття світла як художнього компонента архітектурного середовища 

створюються нові можливості у вирішенні завдань скляної об’ємної пластики 

освітлювальних систем [89; 90]. Низку специфічних принципів у розробці 

монументальних композицій досліджує Н. Давидова на прикладах 

тогочасного монументального мистецтва та відомих історичних зразків 

минулих століть, зокрема вона звертає увагу на те, що наповнення змісту 

може відбуватися через звернення до мови символів [55]. Крім того, Н. 

Давидова розглядає питання щодо ролі та функцій сучасної трактовки 

вітража в архітектурному просторі та визначає основні напрями розвитку 

монументального вітража у 1980-х рр. [56]. 

Низка мистецтвознавчої літератури того часу присвячена ролі 

народного мистецтва у творчості професійних художників та у комплексному 

оформленні громадської архітектури. Неодноразово, народне мистецтво мало 

лише підкреслювати історичні ознаки зразків народної творчості, проте 

питання пошуку його нової форми, сучасної інтерпретації, прагнення 

відмовлятися від копіювання та стилізації залишалося актуальним. 

Пропагування народних промислів фактично замаскувало намагання не 

допустити розвиток будь-яких форм сучасного національного мистецтва, 

побудованого на таких традиційних основах, як символіка кольору, 

символіка форми (тобто формалізм і символізм). Декоративні елементи 

народної вишивки чи художньої обробки дерева часто були вирвані з 

«контексту», з природного матеріального ужиткового середовища. Проте вже 

у 1973 році Н. Велігоцька у своїй праці пише що: «слово «стилізація» до 

недавнього часу служило негативною характеристикою мистецького твору», 

визначаючи як основні принципи запозичення форм, мотивів, колористичних 

співвідношень народного мистецтва – «стилізацію», «цитування», 

«переклад» для створення сучасних творів [25, с. 48]. У науковій праці 

«Традиции народного искусства в современном монументально-

декоративном искусстве Украины» (1977) Н. Велігоцька аналізує 

використання традиційних елементів народного мистецтва у монументальних 
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творах та їх вплив на формування образно-пластичних рішень [26]. Пізніше 

теми народної творчості торкається і мистецтвознавець М. Селівачов, 

розглядаючи взаємозв’язок народного мистецтва і сучасності [181]. 

Широке коло питань розвитку монументального мистецтва цього 

періоду розглядається у фахових джерелах. Наприклад,  І. Каракис аналізує 

композиційну взаємодію інтер’єрів громадських будівель України з різними 

варіантами художнього рішення [93]. Дослідниця Л. Попова  розглядає роль 

монументального мистецтва в архітектурному середовищі на прикладі 

монументальних творів українських художників, зокрема згадує вітражі Е. 

Коткова, В. Задорожного [158;  159]. Проблему взаємозв’язку художнього 

рішення монументальної композиції та функціонального призначення будівлі 

порушує також М. Воронов  у статті «Некоторые проблемы современного 

монументального искусства» [31]. Здійснює аналіз монументального 

мистецтва України  1960 – 1970-х рр. С. Базазьянц, причому зазначає, що 

об’єктивні труднощі взаємодії монументального живопису зі 

стандартизованою архітектурою для даного етапу синтезу мистецтв однаково 

характерні для різних радянських республік. Через це справжня взаємодія 

мистецтва та архітектури зустрічається нечасто [12]. Мистецтвознавець Н. 

Велігоцька досліджує процес становлення монументально-декоративного 

мистецтва у післявоєнні роки, аналізуючи основні тенденції подальшого 

розвитку [20]. Розгляд характерних особливостей монументальних рішень 

вітражів у різних містах України здійснює мистецтвознавець З. Чегусова у 

статті «Молоді монументалісти України», де виявляє стильові особливості 

творів художників-монументалістів Києва, Харкова, Одеси та проводить 

мистецтвознавчий аналіз окремих вітражів київських митців (С. Одайника, В. 

Карася, О. Мельника) [215]. 

Як бачимо, у дослідженнях монументального мистецтва 1960 – 1970-х 

рр. найчастіше звучить тема синтезу мистецтва та архітектури, яка була чи не 

основною у монументальному мистецтві того часу. Можливо саме через те, 

що дослідники найчастіше вдавалися до мистецтвознавчого аналізу, а 
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художнім якостям та авторському рішенню монументальних творів 

приділялося недостатньо уваги.  

Із 1980-х рр. у мистецтвознавчій літературі, присвяченій 

монументальному мистецтву, помічаємо більш глибокий аналіз синтезу 

мистецтв, стильових особливостей та перспектив розвитку монументального 

мистецтва у тогочасній міській архітектурі і будівельних комплексах. 

Монографія Л. Казакової «Декоративное стекло  в советской архитектуре» 

відрізняється від інших видань того часу спробою об’єднати різні види 

художнього скла – декоративно-ужиткове скло, вітраж, монументальні 

об’ємно-просторові скляні композиції –  в одному науковому дослідженні та 

визначити відмінності і закономірності у формуванні художнього образу 

ужиткового та монументального скла. Крім того, розглядаються особливості 

становлення мистецтва вітража у республіках Радянського Союзу, нові 

форми монументального скла та їхній вплив на формування архітектурного 

середовища, однак твори київських вітражистів цього періоду згадується 

поверхнево, у загальних рисах [88].  

У цей час з’являється також багато досліджень, присвячених творчості 

київських художників монументального мистецтва, які працюють у техниці 

вітража. Аналіз  таких творів можна зустріти у монографіях Л. Жоголь 

«Декоративное искусство в современном интерьере» [69] та «Декоративное 

искусство в интерьерах общественных зданий», де визначається спектр 

можливостей застосування вітража та декоративного скла у громадських 

інтер’єрах, зокрема використання скляних елементів як матеріалу для 

декоративних панно (А. Гайдамако, Н. Малишко) та комбінування вітража з 

металевим декором (А. Домнич) [68, с. 69, 93]. Проте, наголосимо, вітраж у 

цьому випадку не розглядається з позиції окремого явища у  

монументальному мистецтві. Головна увага приділяється матеріалам 

декоративного оздоблення інтер’єру. Завдання та функції монументального 

вітража у громадській архітектурі України досліджуються у таких 

колективних працях та монографіях: «Нариси з історії українського 
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мистецтва», у якій В. Афанасьєв розглядає українське мистецтво 1960 – 1980-

х рр. [11]; «Монументально-декоративное искусство в архитектуре Украины» 

(1989) де окреслено загальні риси мистецтва вітража України у період 1960 – 

1980-х рр. та згадуються прізвища київських художників, таких як В. 

Задорожний, О. Ворона, О. Дубовик, В. Карась, М. Шкарапута, І. Левитська, 

О. Мединский, С. Одайник, І. Толкачьов, С. Лопухова, Л. Подеревянський, 

Ю. Лінниченко та інші, а також проаналізовано кілька їхніх творів, однак це 

не дає цілісного уявлення про творчість київських вітражистів [23,  с.62 – 64]; 

у науковій праці «Монументально-декоративное искусство в общественных 

зданиях Украины 1970-х годов» Г. Скляренко досліджує твори українського 

монументально-декоративного мистецтва з метою виявити принципи 

формування сучасного ансамблю, визначити роль монументально-

декоративного мистецтва в організації міського середовища, але художній 

вітраж як окреме явище у творчості київських художників не розглядається 

[183].   

Серед літературних джерел, які стосуються мистецтва вітража України, 

а також творчості київських художників у цій галузі, варто відокремити 

доволі велику кількість статей, опублікованих у спеціалізованих мистецьких  

виданнях та збірниках. Скласти загальне враження про особливості 

мистецького процесу у монументальному мистецтві Києва і творчість 

київських художників, які працювали у галузі вітража, помагають статті Н. 

Велігоцької [20; 21], З. Чегусової [214], у яких міститься мистецтвознавчий 

аналіз окремих монументальних робіт, серед яких згадується і художній 

вітраж. 

Низка статей у мистецтвознавчій літературі присвячена формуванню 

стильових рис українського монументального мистецтва. Так, В. Прядка у 

статті «Монументальне мистецтво і культура народу» порушує проблеми та 

розкриває перспективи монументального мистецтва України, зокрема й 

Києва, але не згадує у цьому контексті твори мистецтва вітража київських 

монументалістів [162]. 
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У статті  «У центрі – синтез мистецтв» [22] Н. Велігоцька проводить 

паралелі між традиціями знищеної школи М. Бойчука і тенденціями, які 

спостерігалися у монументальному мистецтві України 1960 – 1980-х рр., 

згадуючи при цьому таких представників національного мистецтва, як В. 

Задорожний, В. Федько, О. Мельник, але ж не розглядаючи їхні твори, 

виконані у техніці вітража; Г. Скляренко відзначає ліричний напрям у 

монументальному мистецтві України 1970-х рр., що певною мірою 

обумовило самобутність української монументалістики цього періоду; З. 

Чегусова наголошує на необхідності позбуватися схематичності образів, 

одноманітності тем (притаманним мистецтву 1980-х рр.) на користь ідеї 

духовності, моралі, честі народу. В альбомі, присвяченому Київському 

художньому інституту, згадується, що у 1966 р. у ньому почала діяти 

майстерня монументального живопису, яку очолила Т. Яблонська, а з 1975 р. 

на заміну їй прийшов В. Чеканюк. Головною місією майстерні була 

підготовка майстрів монументального живопису, які володіють основами 

синтезу мистецтв в архітектурі та здатні вирішувати завдання, пов’язані з 

органічним поєднанням монументального мистецтва та архітектури. Серед 

творів випускників монументальної майстерні згадуються вітражі «Життя» 

(1975) О. Сльоти, «Молоді будівельники» (1976) О. Мединського. Як відомо, 

ця майстерня стала навчальною базою для цілого покоління київських 

монументалістів, багато з яких працювали у галузі вітража [29, с. 17]. 

Особливості творчості київських художників-вітражистів у 1960 – 1980-х рр., 

а також їхні технологічні новації окреслено у статтях О. Мельника [133], А. 

Гайдамаки [35], В. Задорожного [74]. 

Окремим напрямом у розвитку сучасного монументального вітража є 

оформлення пасажирських станцій метрополітену та фунікулеру. Ця тема 

була розглянута у кількох наукових працях останніх років. Досліджує низку 

архітектурних рішень міського метрополітену різних країн М. Соловйов, де 

згадуються станції Москви, Києва, Парижа, Сан-Пауло, Брюсселя та інших 

міст. Автор також зазначає, що у процесі створення підземних об’єктів 
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особливе значення має урахування особливостей психофізіологічного 

сприйняття оточуючого середовища [197]. Монументальне скло в інтер’єрах 

метро розглядає О. Омельченко, у науковій праці «Художественное стекло в 

интерьерах метро» [147] автор аналізує художні можливості скла у 

формуванні архітектурної естетики, причому у межах дослідження інтер’єрів 

станцій він згадує також і Київський метрополітен. Слід зазначити, що О. 

Омельченко в результаті дослідження формує узагальнений висновок щодо 

меж архітектурного застосування художнього скла, не торкаючись при цьому 

особливостей індивідуального творчого підходу київських художників 

монументального мистецтва до виконання вітражів і не визначаючи місце та 

роль таких творів в українському монументальному мистецтві. Аналізуючи 

періоди розвитку радянського метрополітену, дослідник І. Гомоляка 

характеризує початок 1970-х рр. як такий, якому притаманні пошуки 

самостійної образної мови, коли все більшого значення  отримують 

національні і регіональні фактори у формуванні художньо-архітектурних 

якостей станцій, однак комплексно він все-таки не торкається теми вітражів 

київського метрополітену [48]. 

Важливою частиною аналізу літературних джерел є сучасний погляд на 

особливості мистецького процесу ХХ ст. Протягом останніх років 

спостерігається підвищення інтересу до різних аспектів розвитку мистецтва 

вітража України та нових можливостей художнього скла.  

Після набуття Україною незалежності необхідними стають  комплексні 

дослідження з розвитку та становлення українського мистецтва ХХ ст., 

визначення його регіональних особливостей, що стосується і вітража. 

Узагальнені відомості щодо українського вітража аналізує  З. Чегусова [213]. 

У сучасному виданні за авторством Т. Кара-Васильєвої та З. Чегусової 

«Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «Великого стилю» 

[92] згадується художній вітраж Галичини 1910 – 1920-х рр., сецесійне 

вітражництво у Львові, зокрема твори П. Холодного, а також простежується 

відродження мистецтва вітража львівськими митцями наприкінці ХХ ст. 
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(асоціація художників-вітражистів «Вікно»). Крім того, ми маємо низку 

наукових досліджень, присвячених історії та традиціям мистецтва вітража 

різних регіонів України, де розглядаються основні етапи розвитку вітража, 

методики реставраційних і поновлювальних робіт: храмових вітражів 

Галичини [40], вітража Івано-Франківщини [44],  Львова [53] та Харкова 

[164]. Ґрунтовний аналіз виникнення та розвитку скловиробництва на 

території сучасної України, а також докладний мистецтвознавчий аналіз 

вітражних творів у приватних і громадських будівлях Львова викладено у 

монографії Р. Грималюк  «Вітражі Львова другої половини ХІХ – ХХ 

століття» [54]. У статті Г. Тищенко, А. Проніна «Вітражі в Україні» [202] 

зроблено спробу проаналізувати зовнішні впливи на формування 

характерних ознак вітража західної частини України та східних і південних 

областей (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), відмінності їх художніх 

особливостей, а також визначити їх функціональну та естетичну роль. 

Тема вітража та декоративних засклень в архітектурі Києва, на початку 

ХХ ст. практично не розглядалася у мистецтвознавчій літературі як окреме 

явище. Цей період, позначений великим спектром мистецьких напрямів та 

стилів, став уособленням симбіозу різних культур Сходу та Заходу на зламі 

століть. У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. історія забудови Києва та розвиток 

архітектурного модерну, як маловивчений пласт архітектурної та мистецької 

спадщини, привернули до себе  значну увагу дослідників. 

Широке коло недосліджених раніше проблем мистецтвознавства та 

культурології сприяли появі наукових праць, присвячених розвитку 

мистецтва та архітектури Києва цієї доби. Мистецтвознавець Л. Савицька, 

досліджуючи проблеми українського мистецтва цього періоду, відзначає 

вагомий вплив західноєвропейського та російського мистецтва на появу в 

українській культурі своєрідних новацій [172], які певною мірою 

позначилися на подальшому розвиткові стилів і напрямів різних видів 

мистецтв. Щодо теми вітража, то знаковими є праці, присвячені розвитку 

архітектури та будівництва. Основні тенденції характеру забудови цієї доби 
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викладено у праці К. Третяка «Історія забудови та архітектури Києва 

наприкінці ХІХ – початку ХХ століть» [206]. Загальні питання, які 

стосуються розвитку стилю «модерн» в архітектурі Києва, зокрема 

застосування вітражів або декоративних засклень, порушуються у статті О. 

Сердюк, І. Шулешко, І. Рутян «Модерн в інтер’єрі Київського прибуткового 

будинку» [182], а також у публікації Ю. Івашко «Стиль модерн у житловій 

архітектурі» [85]. У будівництві кінця ХІХ – початку ХХ ст. водночас із 

модерном в архітектурі втілюються й інші мистецькі стилі, де вітраж 

знаходить своє застосування як у житлових та громадських, так і у культових 

спорудах. Так факти використання вітражів в архітектурі різних мистецьких 

стилів згадують  Є. Седік [180], В. Ковалинський [100]. Окремі відомості 

щодо використання вітража в архітектурних спорудах Києва у кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. побіжно розглянуто у працях  Д. Малакова «Прибуткові 

будинки Києва» [125] та О. Друг, Д. Малакова «Особняки Києва» [65] 

(йдеться про їх характерні особливості застосування у приватних спорудах); 

Н. Шепітько згадує вітражі у костелі Св. Миколая у Києві [218]. У науковій 

праці  О. Сом-Сердюкової «Тенденції розвитку київської школи художнього 

скла 1950 – 1990-х років» [А24], викладено історію скловиробництва у Києві 

та становлення і розвиток Київського заводу художнього скла, формування 

його традицій та стильових особливостей. Серед особливостей 

образотворчого мистецтва України початку ХХ ст.  Л. Соколюк називає 

диспропорцію різних художніх напрямів – станкового (що мав значну 

перевагу) та художньо-промислового мистецтва [194]. 

Художній вітраж цього періоду лише зрідка є самостійним твором 

мистецтва, здебільшого вітражна оздоба стає частиною архітектурного 

рішення. Відомості про використання вітража в архітектурних проектах В. 

Кричевського можна зустріти у  праці В. Павловського, виданої у  Нью-

Йорку (1974) [150]. В українських виданнях тема творчості В. Кричевського 

була досліджена пізніше, наприклад, у контексті формування основних рис 

архітектурного модерну України – в праці В. Чепелика «Український 
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архітектурний модерн»  (2000) [216]. Розглядаючи особливості українського 

архітектурного модерну, дослідник В. Ханко згадує застосування вітража 

поряд з іншими матеріалами у подібному будівництві [208]. Більш детально 

мистецьку спадщину В. Кричевського розглянуто у монографії В. Рубан-

Кравченко «Кричевські і українська культура ХХ століття. Василь 

Кричевський», яка містить відомості про вітражі в архітектурних спорудах, 

розроблених В. Кричевським [171]. Л. Соколюк стверджує, що основою 

творчості В. Кричевського є народне мистецтво [195]. Хоча творчість В. 

Кричевського тісно не пов’язана з мистецтвом вітража, однак слід зауважити, 

що він сприймав монументально-декоративне мистецтво як цілісне 

архітектурне рішення. В архітектурних проектах В. Кричевського вітраж 

органічно поєднувався з іншими видами декоративного оздоблення, де кожен 

окремий архітектурний елемент доповнював та збагачував загальний образ. 

У перелічених вище літературних джерелах містяться лише окремі 

відомості про факти застосування вітражів в архітектурних спорудах початку 

ХХ ст. Проте в них не має спроб простежити художні характеристики і 

стильові особливості вітражів Києва та визначити, як використовувся 

декоративний вітраж у розробках київських архітекторів цього періоду, яку 

взагалі роль відігравав він в архітектурі і яким було його функціональне 

призначення. 

У 1990 – 2000-х рр. з’являється значна кількість мистецтвознавчих 

досліджень із питань українського монументального мистецтва ХХ ст.,  

особливо цікавими є ті, що стосуються творчості  українських художників-

монументалістів 1960 – 1980-х рр. Слід зазначити, що на даний час немає 

комплексних мистецтвознавчих досліджень щодо київського вітража, хоча 

значний масив наукових оглядів культурного середовища, праць із теорії та 

історії мистецтва сучасних дослідників дають змогу провести паралелі та 

визначити основні фактори впливу зовнішніх чинників на розвиток  цього 

виду мистецтва. 
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З початку 1990-х рр. особливо актуальними у суспільстві стають ідеї 

національного відродження у різних галузях культури, що спонукає митців 

звернутися до заборонених раніше тем шістдесятників  і переосмислити деякі 

аспекти впливу цього періоду на формування характерних рис 

монументального мистецтва Києва. Проблеми розвитку українського 

мистецтва та художньої критики в умовах тоталітарного режиму 1930-х рр. 

Розглядає у своїх працях М. Криволапов [112], О. Ковальчук досліджує 

впровадження у Київському художньому інституті з початку 1930-х рр. 

напряму агітаційно-масового мистецтва [99, с. 29]. Символом другої хвилі 

національного відродження кінця 1950-х – початку 1960-х років став вітраж, 

який було знищено у 1964 р. у Київському університеті ім. Т. Шевченка. У ті 

роки факти, що стосуються зруйнованого вітража, практично не були 

зафіксовані у літературних джерелах, лише у журналі «Сучасність» [80], 

(видавався у Мюнхені), ці події оцінили як намагання влади знищити все, що 

мало національну спрямованість у монументальному мистецтві. В останні 

роки ХХ ст. ця тема набула широкого розголосу, як і раніше замовчувані 

факти, пов’язані з періодом шістдесятництва, що став знаковим для розвитку  

національного напряму в творчості київських монументалістів наступних 

років. У сучасних літературних джерелах про ці події згадують Л. Семикіна 

[128], Р. Корогодський [103; 104; 105]. Багато відомостей про розвиток 

монументального мистецтва того часу можна знайти у збірнику листів і 

статей, пов’язаних із життям і творчістю А. Горської [5],  у працях та статтях 

О. Голубця [46], Л. Медведєвої [129; 130], О. Авраменко [3], С. Білоконя [18], 

І. Гаймус [36; 37], Б. Гориня [52],  Г. Зубченко [81], І. Левитської [121] та 

інших. І хоча ці матеріли напряму не пов’язані з питаннями розвитку 

київського вітража, вони розкривають тенденції монументального мистецтва 

України цього періоду та дають можливість скласти уявлення про вплив 

політичних та соціальних чинників на стильові особливості монументальних 

творів, простежити, звідки беруть початок витоки національного стилю в 

українському мистецтві. 
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У праці Б. Ерофалова-Пилипчака «Архитектура советского Києва» [66], 

розглянуто основні стильові характеристики архітектурного планування та 

будівництва громадських споруд Києва на тлі різних історичних подій другої 

половини ХХ століття, зокрема такі, що стосуються помпезності, 

пропагандистськості масштабних форм, які підкреслювали «велич» нового 

радянського суспільства, водночас автор констатував і факт проникнення 

національних рис у традицію архітектурного будівництва столиці. Автор 

згадує також втілені та невтілені або зруйновані архітектурні та декоративно-

монументальні проекти. Наприклад, окремо розглядає архітектурно-

монументальний комплекс «Стіна Пам’яті» (1967 – 1982), який було знищено 

у 1982 році за рішенням «Госстроя УССР», та наводить інтерв’ю авторів А. 

Рибачук, В. Мельниченка [66, с. 343 – 376]. На жаль, випадки знищення 

художніх творів за часів радянської влади непоодинокі. Ці факти дають 

можливість скласти уявлення про умови роботи монументалістів того часу, 

коли обмеженість тематичної та формалістичної розробки твору 

зумовлювала формування тенденцій тогочасного мистецтва. 

Проблеми та реалії життя художників монументального мистецтва 

Києва, починаючи з середини 1950-х – і до початку 1990-х рр., змальовує І. 

Левитська в автобіографічних спогадах, де представлено велику кількість 

фактичного матеріалу стосовно творчості художниці у галузі мистецтва 

вітража, але не зроблено мистецького аналізу згаданих творів і не визначено 

їх місце та роль в українському монументальному мистецтві другої половини 

ХХ ст. Ці літературні твори також містять інформацію про новаторські та 

традиційні технологічні прийоми і засоби у мистецтві вітража, а також про 

зв’язок із ними художніх рішень, що дає змогу провести аналіз залежності 

художніх рішень від використаної технології вітража та ролі 

монументального вітража у формуванні концепції архітектурного 

середовища [118; 119]. 

Виходячи з того, що значна увага  у цій праці приділяється культурним 

процесам у мистецькому просторі Києва, причинам та особливостям 
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формування художніх напрямів у вітражі, маємо відзначити, що 

багатопланові дослідження образотворчого та монументального мистецтва 

України різних періодів торкаються важливих питань, які стосуються теми 

наукової роботи. Тенденції сучасного монументального та образотворчого 

мистецтва розглядають також О. Федорук [207], О. Авраменко [2]; Г. 

Скляренко основною проблемою українського мистецтва кінця ХХ ст. 

називає самовизначення художника на перетині різних епох у «складному 

переплетенні контекстів», що формує своєрідність українського мистецтва 

[187; 188]; М. Криволапов порушує суперечливі питання мистецької 

спадщини [111]. Художник та мистецтвознавець Л. Жоголь зазначає, що у 

творах бракує національного спрямування, художнього наповнення та 

цілісності сучаснго мистецтва і дизайну інтер’єру [70; 71]. 

Окремою гілкою дослідження є література, присвячена національним 

рисам та процесам формування стилістичних особливостей цього 

мистецького напряму. Національний стиль, який досить активно 

проявляється  у монументалізмі Києва 1960 – 1980-х рр., бере свої витоки від 

творчості художників школи М. Бойчука, практики перенесення 

національних рис у професійне монументальне мистецтво. Характерний  

стиль «бойчукізму», метафоричні образи і традиційні композиційні схеми, 

пов’язані з цим мистецьким напрямом, спостерігаються у творах київських 

художників другої половини ХХ ст.. Наприклад, київський художник-

монументаліст О. Мельник у статті «Біля Яблуні», розглядаючи традиційну в 

українському образотворчому мистецтві тему, визначає, що цей сюжет 

повторюється – від творів школи М. Бойчука до сучасності [131]. Подібний 

сюжет можна побачити і у вітражах київських художників, що, по суті, 

об’єднує два різні періоди пошуку втілення національних традицій у 

монументальних творах. У сучасних мистецтвознавчих джерелах тема, яка 

стосується школи М. Бойчука, представлена дослідженнями широкого кола 

питань, що дає змогу простежити спільні ознаки національного напряму у 

монументальному мистецтві України різних часових періодів. Своєрідність 
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монументальної форми та зв’язок між соціальними революціями та 

перетвореннями у мистецькому процесі аналізує І. Литовченко [122], 

вивчають цю тему Я. Кравченко [109; 110; 138], Л. Соколюк [192; 195; 196] 

та інші. 

Вплив історичних та соціальних обставин на поширення національного 

стилю 1960 – 1980-х рр. на прикладі творів художників образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва розглядає О. Петрова, однак вона не 

зачіпає питання, яку ключову роль відіграють ці впливи на монументальне 

мистецтво [153]. Проблема «національного» в українському мистецтві 

розглядається, у низці мистецтвознавчих статей В. Данилейка [57], Д. 

Шинкаренка [219],  О. Ханка [209], О. Федорука [207]. 

Сучасні дослідження історії українського мистецтва ХХ ст. 

вирізняються основною увагою до стилістичних особливостей 

монументального мистецтва, причин та головних чинників формування 

різних художніх напрямів та течій. Комплексна праця «Нариси з історії 

образотворчого мистецтва України ХХ ст.» [142] містить мистецтвознавчий 

аналіз розвитку різних видів мистецтва в Україні на тлі відмітних історичних 

подій. У цій праці розглянуто різні етапи розвитку образотворчого 

мистецтва, скульптури та архітектури. Монументальне мистецтво, зокрема 

вітраж, не розглядаються окремо, проте це видання містить багато фактів та 

авторських думок стосовно різних аспектів розвитку українського мистецтва, 

які дають змогу скласти уявлення про закономірності розвитку мистецтва у 

різних політичних та економічних умовах протягом останнього століття. 

Наприклад, О. Авраменко розглядає процеси формування нової моделі 

художнього життя в Україні [142, с. 193 – 239], Г. Скляренко здійснює аналіз 

образотворчого мистецтва на зламі століть, визначаючи тісний зв’язок  

художньо-мистецьких спрямувань із суспільно-культурними [142, с. 353 – 

392]. У праці «Історія українського мистецтва» (2007) [184, с. 626 – 663] Г. 

Скляренко відзначає, що головною рисою монументально-декоративного 

мистецтва періоду 1960 – 1980-х рр. став його пошуковий, 
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експериментальний характер. Пошуки нової мови стінопису йшли в гострому 

запереченні будь-яких проявів «станковізму», але з 1960-х рр. вона 

переходить до підкреслено декоративних матеріалів і технік – мозаїки, 

рельєфу, сграфіто, вітража. Вже в 1970-х рр. значно розширюються межі 

образних рішень у монументальному мистецтві, до нього повертаються 

сюжет, літературна оповідність, багатозначні просторові рішення. Автор 

згадує також про те, яке значне місце вітраж посідає у галузі 

монументального мистецтва 1970 – 1980-х рр. та як найбільш знакові з них 

виділяє твори В. Задорожного, М. Шкарапути, Г. Бородай та С. Одайника, В. 

Карася та М. Левханян, І. Толкачова. У статті «Друга половина ХХ століття 

як значущий період в історії українського мистецтва» Г. Скляренко визначає 

основні періоди в історії українського мистецтва 1950 – 1990-х рр. [184, с. 

626 – 663]. Відомості про формування особливостей українського мистецтва 

ХХ ст. можна знайти і в інших мистецтвознавчих працях Г. Скляренко [186].  

У низці статей та мистецтвознавчих досліджень розглядаються 

персоналії київських художників, які працювали у галузі мистецтва вітража. 

Наприклад, у статті О. Загаєтської згадується про монументальні твори, 

зокрема вітражі І. Левитської, та їх долю у сучасному світі: «З розгортанням 

ринкових відносин і майже дикої приватизації чимало монументальних робіт 

було або знищено, або зруйновано під час перебудови об’єктів новими 

власниками». Проте у ній немає мистецтвознавчого аналізу вітражів І. 

Левитської [75; 76; 77]; Певною мірою також розглянуто мистецький доробок 

О. Міловзорова [117] і В. Карася [168]. Багато авторів звертаються до аналізу 

різних аспектів творчості В. Задорожного, зокрема згадують його вітражі, 

проте не досліджують їх із позиції трансформування концепції образно-

виражальних засобів художнього вітража [33; 34; 64; 9]. 

Творчий здобуток у сфері монументального мистецтва київських 

художників у загальних рисах окреслено у каталозі «Монументальне та 

декоративно-прикладне мистецтво Києва» [141], проте не проводиться 

загальний аналіз вітражів. Біографічні відомості та основні твори художників 
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Києва, на прикладі яких можна простежити творчий здобуток та головні 

напрями діяльності авторів, представлено у різних фахових довідниках: 

«Довідник Спілки художників України» [63], «Художники України» [210], 

«Мистецтво України» [136]. Важливу частину джерел становлять архівні 

матеріали Київської організації Національної спілки художників України 

[А5; А8 – А12; А14 – А23] та Центрального держвного архіву-музею 

літератури і мистецтва України [А6; А7; А13], що містять відомості про 

творчі досягнення київських художників монументального мистецтва. 

 

1. 2. Методи та джерела дослідження 

У процесі розробки дисертації сформовано методологію, за допомогою 

якої визначено засоби і принципи організації пізнавального процесу та 

практично-перетворюючої діяльності, спрямованої на вирішення завдань 

наукового дослідження. Методологія цієї наукової праці базується на 

принципах історизму, системності, типології та аналізу. 

Методи дослідження складаються із сукупності прийомів та засобів 

теоретичного або практичного освоєння зібраного матеріалу. Для розв’язання 

окремих питань у цій праці було використано оптимальні комплекси методів, 

що найбільше підходять для отримання об’єктивних результатів. 

Це такі методи: системний метод, історично-порівняльний метод, метод 

періодизації, культорологічний метод, методи класифікації та систематизації, 

метод системного аналізу творів, методи типології та порівняльного аналізу, 

методи мистецтвознавчого аналізу та синтезу, метод формально-типологічної 

систематизації. 

Під час аналізу літературних джерел було використано системний 

метод, який застосовується для дослідження об’єктів і подальшого створення 

певних систем. За допомогою цього методу виокремлено основні напрями 

існуючих досліджень за темою наукової роботи з акцентом на їх результати, 

що стало основою для визначення ступеню розробленості проблематики, 

зокрема стосовно не розглянутих раніше питань щодо розвитку вітража 
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Києва другої половини ХХ ст. як частини мистецького процесу означеного 

періоду. 

Історично-порівняльний метод теоретичного дослідження дає змогу 

простежити ґенезу характерних відмінностей у розвитку вітража протягом 

визначених часових меж, зокрема за допомогою вивчення певних історико-

культурних явищ та розгляду їх основних напрямів, охарактеризувати 

тенденції у мистецтві та їх взаємозв’язок.  Зауважимо також, що порівняння 

зовнішніх чинників (культурологічних, соціальних, економічних, 

політичних) у кожному окремому історичному періоді дає змогу виявити 

ступінь їх впливу  на формування художніх особливостей вітража. 

Застосування методу періодизації дає можливість з’ясувати та 

конкретизувати межі різних етапів розвитку вітража. Поділ історичного 

процесу на хронологічні періоди представляє досить чітку картину відмінних 

рис творів мистецтва, які вирізняються своєрідними стилістичними 

особливостями. 

Сукупність способів та прийомів дослідження сутності культури як 

цілісної системи, які покладено в основу культурологічного методу, 

представляють можливість провести паралелі між культурним життям і 

творами монументального мистецтва, визначити їх взаємозв’язок  у контексті 

соціальних перетворень у суспільстві. 

Методи класифікації та систематизації допомагають розділити схожі 

однотипні об’єкти на окремі класи та систематизувати їх за стилістичними 

ознаками відповідно до завдань дослідження. Використовуючи зазначені 

методи, можемо визначити та узагальнити основні  тенденції стильових 

напрямів у мистецтві вітража досліджуваного періоду. 

Метод системного аналізу передбачає розгляд окресленої проблеми як 

цілісної системи у взаємодії всіх її складових компонентів. У результаті 

комплексного підходу до вирішення основних питань наукової праці 

виділено два напрями системного аналізу творів: за технологічними ознаками 

та за художньо-стильовими відмінностями. 
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Крім того, було застосовано метод порівняльного аналізу у дослідженні 

мистецьких об’єктів та метод типології, в основі якого – принцип групування 

об’єктів за допомогою узагальненого типу. Здійснення класифікації художніх 

творів за допомогою методів типології та порівняльного аналізу стало 

підґрунтям для подальшого дослідження впливу технологій  та технічних 

особливостей виконання вітража на формування образно-пластичних рішень 

творів. 

У дослідженні також застосовано методи мистецтвознавчого аналізу та 

синтезу. Мистецтвознавчий аналіз передбачає вивчення складових частин 

предмета дослідження, у даному випадку таких, як образно-пластичне 

рішення, технологічні ознаки, художня якість, стилістичний напрям, аби, 

таким чином, вивчити кожний елемент у повному обсязі. За допомогою 

синтезу відбувається об’єднання об’єктів або понять у цілісну структуру. 

Аналіз і синтез у мистецтвознавстві дають можливість визначити 

характеристики ґенези стильових та художньо-образних особливостей 

вітража Києва. 

Ключові питання місця вітража Києва в українському мистецтві 

вирішуються за допомогою здійснення образно-стилістичного аналізу, 

узагальнення та класифікації стильових рис а також визначення 

закономірностей та відмінностей у формуванні мистецьких якостей вітражів 

київських художників під впливом культурних та соціальних змін у 

суспільстві протягом другої половини ХХ ст.  

Формально-типологічна систематизація художньо-образних рішень, 

дає змогу окреслити риси основних стилістичних напрямів, класифікованих 

за характером спільних художніх якостей з урахуванням індивідуальних 

авторських підходів до образно-пластичної та тематичної розробки твору. 

Використання комплексного підходу та визначення пріоритетних принципів і 

методів мистецтвознавчого аналізу для вирішення поставлених завдань  є 

основою цілісного дослідження конкретного явища в контексті загального 

мистецького процесу. 
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Основними джерелами наукової праці стали результати досліджень 

архітектурних об’єктів Києва та фотоматеріали зібрані автором протягом 

2009 – 2014-х рр., ілюстративний матеріал та публікації у фахових виданнях. 

Важливу частину джерельної бази дослідження становлять  архівні матеріали 

Київської організації Національної спілки художників України. Крім того, у 

дослідженні використано матеріали інтерв’ю з художниками Києва, записані 

автором. 

 

Висновки до розділу 1 

Художній вітраж у всій багатоманітності його образів та втілень тісно 

переплітається  з образотворчим та монументальним мистецтвом, художніми 

ремеслами, об’ємно-просторовими архітектурними структурами. Про це 

свідчить широкий спектр розглянутих літературних та наукових джерел з 

різних сфер мистецтвознавчого аналізу. У досліджуваній літературі містяться 

відомості стосовно розвитку вітража Прибалтики, Росії та інших радянських 

республік, в тому числі згадується і український вітраж, причому увага 

спрямовується не стільки на своєрідність творчого доробку художників, 

скільки на загальний розвиток монументального мистецтва у межах 

Радянського Союзу. У радянських мистецтвознавчих дослідженнях 

український вітраж не розглядається повною мірою, творчість київських 

художників згадується лише побіжно.  

Частина розглянутих літературних та наукових джерел із питань історії 

та теорії українського мистецтва, хоча і не торкається конкретно мистецтва 

вітража Києва, проте дає змогу скласти уявлення про характер та особливості  

зовнішніх та внутрішніх чинників, що мали вплив на розвиток та формування 

характерних особливостей київського вітража. Статті та праці, присвячені 

персоналіям окремих художників або творчим колективам, дають можливість 

виявити індивідуальні риси різних напрямів та рішень у художньому вітражі. 

Крім того,слід зауважити, що сучасна література також не охоплює тематику 

київського вітража ХХ ст. та сьогодення. 
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Оглянувши літературу, можемо стверджувати, що, навіть попри 

існування певної кількості мистецтвознавчих досліджень різних аспектів 

українського вітража ХХ ст., спроби комплексного аналізу вітража Києва та 

творчого доробку київських художників-монументалістів у цій галузі не 

було. Отже, можна визначити низку недосліджених раніше питань, зокрема: 

не здійснено мистецтвознавчий аналіз більшої частини вітражів київських 

художників; не визначено зв’язок  образно-пластичних рішень із новими 

технологічними методами та досягненнями; не простежено впливи 

соціальних, культурних, політичних чинників на формування стильових 

характеристик творів мистецтва вітража у різні історичні періоди; не 

визначено роль монументального вітража Києва в українському мистецтві 

ХХ ст. 

Використання у розробці дисертації архівних джерел, матеріалів 

інтерв’ю з художниками Києва, зібраного автором фотоматеріалу, а також 

обрані методи дослідження дозволяють провести комплексний аналіз 

розвитку та становлення мистецтва вітража Києва означеного періоду. 
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РОЗДІЛ 2  

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО 

ВІТРАЖА КИЄВА ХХ СТОЛІТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 

Історичні особливості розвитку мистецтва вітража на території 

сучасної України суттєво різняться залежно від регіону. Відомо, що художній 

вітраж західних регіонів має багату історію вітражних засклень, особливо 

храмового вітража. Північним та центральним регіонам притаманна дещо 

інша специфіка художнього оздоблення архітектури, що пов’язано з багатьма 

історичними та соціальними факторами. У комплексному дослідженні 

мистецтва київського вітража ХХ ст. важливим стає аналіз різних аспектів 

розвитку та джерел впливу на формування специфічних особливостей, що 

дає змогу визначити місце та роль цього напряму в українському мистецтві  

ХХ ст. 

Окрім зовнішніх чинників, значну роль у формуванні сукупності 

мистецьких якостей та стильових особливостей вітража на кожному 

історичному етапі відіграють технологічні вимоги до пластичних рішень, 

особливості матеріалів та їхнього використання. Ці різні за визначенням 

аспекти розвитку мистецтва вітража Києва об’єднані одним розділом як 

основні фактори впливу на формування стильових особливостей у творчості 

київських художників  минулого століття об’єднані одним розділом.  

 

2.1. Мистецтво вітража в архітектурних спорудах Києва початку 

ХХ століття (передумови  розвитку та причини занепаду) 

Виникнення та розвиток скловиробництва Київської Русі досить 

докладно розглянуто у багатьох наукових працях та монографіях, що дає 

змогу скласти загальне уявлення про розвиток склоробства на теренах 

сучасної України до початку ХХ ст. Відомо, що склярство виникло ще у 

давньоруський період. У ХІІ ст. було засвоєне виготовлення мозаїчного та 
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віконного скла, почалося створення окремих майстерень, які обслуговували 

монументальне будівництво [203, с.89]. Ще раніше, у ІХ – Х ст., у  Києві вже 

було налагоджено виробництво виїмчастої емалі, з Х ст. – перетинчастої 

емалі та скляних браслетів, а з ХІ – ХІІІ ст. – побутових скляних виробів 

(предметів посуду), що виготовлялися способом видування  [14, с.12 – 13]. 

Відомі також археологічні знахідки округлих віконних скелець у 

зруйнованих палацах, датованих Х – ХІ ст. Фрагмент яскравого фіолетового 

плоского скла був знайдений серед залишків Києво-Печерської  склоробної  

майстерні під час археологічних розкопок 1951 року.  Там же знайшли зразки 

кольорового  скла неправильної форми та велику кількість дрібних 

шматочків смальти, вже підготовлених для виготовлення мозаїки різних 

кольорів та відтінків – зелені, червоні, жовті, сині, чорні, золоті [15, с. 158-

222]. Прототипом вітража можна також вважати віконні отвори, заповнені 

тонкими пластинами слюди, що за своїми функціональними властивостями 

інколи перевершували якість скла, яке у ХVІ – ХVІІ ст. було досить важким 

та не зовсім прозорим. Окремі пластини слюди з’єднували між собою за 

допомогою спарених металевих стрічок. Такі вікна вирізнялися формою 

слюдяних пластин, розміром, взаємним розташуванням, лінійною 

конфігурацією стрічок, обробкою поверхні деталей, що формувало художній 

образ вікна [98 с.14 – 17]. 

Відомий дослідник історії українського художнього скла В. 

Рожанківський наводить багато даних про історію засклення віконних 

отворів. Наприклад, згадує віконні шибки, виготовлені «місячним способом» 

зі специфічною фактурою поверхні – концентричними хвилястими 

нерівностями та легким зеленкуватим чи жовтуватим відтінками. В. 

Рожанківський зазначає, що такі засклення використовувалися в основному в 

храмах, княжих та боярських теремах. Такі скляні віконні шибки коштували 

дорого та наврядчи застосовувалися у помешканнях простих людей. На тлі 

загального розвитку та вдосконалення скляного промислу скляні шибки у 

вікнах ХV – ХVІІ ст. набувають значно більшої популярності. Засклення 



 53 

віконних отворів починають використовувати і у практиці народного 

житлового будівництва.  Широко застосовується віконне скло для  міських 

будинків, феодальних маєтків, фортець, церков та монастирів. Уже у ХVІ ст. 

з’являються обрізні елементи у вигляді ромбів, шестикутників, 

восьмикутників, які можна умовно назвати першими вітражами. Надалі  

попит на віконне скло лише зростав, і у ХІХ ст. багато гут та заводів 

переключаються на виробництво віконного скла (халяв, тобто фрагментів, 

виконаних халявним способом) [170, с. 21, 50 – 53, 100]. В. Модзалевський, 

згадуючи про розквіт скляного виробництва у ХVІІІ ст., зауважує, що хоча 

українські гути виробляли віконне скло та кришталь, та все ж головний 

пріоритет віддавався скляному посуду [140, с. 25]. Деякі дослідження  

свідчать про функціонування на території Києва у ХІХ ст. значної кількості 

заводів із виготовлення скла та про досить-таки стабільний розвиток 

скляного виробництва [А24, с.22 – 23]. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст., у зв’язку з розвитком архітектурного 

будівництва почало змінюваться і ставлення до вітража у громадських 

спорудах. До вітражного мистецтва починають звертатися багато художників 

того часу, зокрема Н. Реріх, В. Васнецов, Ф. Шехтель та ін. Відомим 

прикладом є композиція М.  Врубеля «Лицар» у московському особняку С. 

Морозова. Найбільшого розвитку мистецтво вітража набуло у Латвії. Ризька 

майстерня художника Е. Тоде виконувала велику кількість замовлень на 

вітражі для Москви, Петербурга, Одеси та Києва [116, с. 260]. В архітектурі 

Києва цього періоду  відчувалися такі ж, як і у великих містах Росії, витоки 

європейських тенденцій та були присутні основні характеристики модерну. Є 

відомості, що протягом тривалого часу в Російській імперії існувала практика 

запрошення найталановитіших зодчих (у тому числі і з України) до Москви і 

Петербурга, а на їх місце з  Росії приїздили інші, менш відомі архітектори 

[206, с.11 – 12, 16]. Крім того, Р. Яців наводить дані, що на початку ХХ ст. 

середні художні заклади Києва, Одеси, Харкова перебували під 

протекторатом Петербурзької академії мистецтв, що спричинило 
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«контекстуальність українського мистецтва зламу ХІХ – ХХ ст. щодо 

мистецьких рухів Петербурга і Москви» [224, с.  19 – 20]. 

У цей період архітектори знову звернулися до використання 

декоративного вітража в архітектурних спорудах Києва. Вітражні вікна 

застосовували при будівництві приватних особняків заможних купців, в 

прибуткових будинках та культових спорудах. За тими одиничними 

зразками, що дійшли до наших днів, важко відновити повну картину 

використання кольорового скла та декоративних скляних елементів в 

інтер’єрі приватних та громадських приміщень. Нечисленні  згадки у 

літературних джерелах дають змогу скласти лише часткове уявлення про 

роль вітражного вікна в архітектурі та про його стильові ознаки. 

Вітраж у класичному розумінні безпосередньо є частиною 

архітектурної ситуації і, безумовно, має відповідати загальній стилістиці 

будівлі чи приміщення, тому його стильові ознаки напряму пов’язані з 

особливостями тогочасної архітектури. На початку ХХ ст. вітражі 

створювалися переважно для приватних помешкань (кабінетний вітраж) як 

додаткові декоративні елементи, що підтримують загальну стилістику 

архітектури чи інтер’єру (вітражі над ліфтовими шахтами, над парадним 

входом у будівлю, на сходовій клітині та ін.). Вітраж використовувався 

також у декоративному оздоблені релігійних (культових) споруд. У цей час 

здебільшого не мав ідейного чи складного сюжетного наповнення, слугуючи 

швидше декоративним або тематичним доповненням до певного інтер’єру. 

У комплексному дослідженні прибуткових будинків Києва дослідник 

Д. Малаков зазначає, що: «Віконне скло постачалось у вельми широкому 

асортименті. ...На початку ХХ століття виникло виробництво і використання 

порожнистих скляних блоків ...у вигляді опуклого шестикутника зеленого, 

білого, бузкового, синього кольорів, що уможливлювало використання 

візерунчастих заповнень отворів. ...Наприкінці ХІХ століття набуло 

поширення кольорове просвітчасте скло червоного, синього, зеленого, 

жовтого кольорів для скління дрібно членованих вікон. ...У 1910-х рр. знову 
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звернулись до кольорового скла, інколи вже з рельєфною поверхнею. Згідно з 

модними течіями модерну, використовувалось також помаранчеве, бузкове, 

блакитне скло для периметрального заповнення великих віконних отворів на 

сходових маршах внутрішнього простору будівлі (Несторівська, 9; 

Павлівська, 10)» [125, с.344 – 345]. На основі цієї інформації можна  зробити 

висновок, що застосування різнобарвного вітражного скла для оздоблення 

внутрішнього середовища будівель було досить популярним та мало 

систематичний характер в архітектурній практиці серед заможних городян 

Києва. 

В цілому архітектура Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст. формувалася 

під впливом європейських тенденцій та відзначалася використанням в 

архітектурі різноманітних стилів і течій. Скляне оздоблення  в цей 

історичний період виконує роль архітектурного елемента,  який 

підпорядковується основному стилістичному задуму вирішення інтер’єру чи 

екстер’єру будівлі. У другій половині ХІХ ст. у архітектурній практиці були 

поширені неостилі, або історизм та еклектизм [83, с.12]. 

Популярним напрямом у кінці ХІХ ст. став неоренесанс, деякі  споруди 

були побудовані у так званому мавританському стилі. Збереглися до наших 

днів пам’ятки архітектури у стилі неоготики. На початку ХХ ст. зодчі 

звернулися до нового, оригінального в архітектурі модерну [206, с.11 – 16]. 

На думку дослідника В. Власова, головним завданням модерну в 

європейському мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. було протиставлення 

його історизму та еклектизму [30, с. 332]. 

Активна забудова міста наприкінці ХІХ ст. сприяла популяризації 

вітража в архітектурі. В цей час у Києві активно вкладалися кошти у 

будівельну сферу, завдяки чому значно збільшилась кількість нових, 

зведених для буржуазії, багатих купців та промисловців будинків [84, с.143 – 

145]. Використання скла у віконних отворах складної членованої форми для 

підкреслення стильових ознак будівлі стало досить поширеним явищем. 

Різноманітна форма вікон, багатодільне столярне заповнення і кольорові 
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вітражі підкреслювали художній задум архітектора [185, с.36]. У науковому 

дослідженні інтер’єрів прибуткового будинку О. Роздорожнюк  зазначає, що 

особливий інтерес у часи панування стилю «модерн» становило оформлення 

віконних отворів, що мали специфічний малюнок перетинів і заповнювалися 

вітражами [А4, с. 61]. 

Відомим зразком архітектури Києва початку ХХ ст. є будівля контори 

Державного комерційного банку (нині Національний банк України) на вулиці 

Інститутський, яка була побудована у 1905 році (іл. 2.1.1). Ескізи фасаду 

розробив архітектор О. Вербицький у формах раннього флорентійського 

Відродження. Внутрішнє і зовнішнє оздоблення будинку виконані під 

керівництвом італійського скульптора Е. Саля за участі київського майстра 

Ф. Соколова. Виразною прикрасою вестибюлю цієї споруди стала скляна 

стеля із зображенням Архістратига Михаїла, яка була повністю відновлена за 

допомогою архівних матеріалів  під час реставраційних робіт у 1990-х роках 

[180, с.19 – 20].  

Наприкінці ХІХ ст. у культовому будівництві почали широко 

використовувати декоративне оздоблення з елементами мавританського 

стилю [108]. Прикладом може слугувати ще одна пам’ятка архітектури Києва 

–  Караїмська кенаса, виконана у мавританському стилі за проектом В. 

Городецького (іл. 2.1.2 – 2.1.6). Будівництво кенаси завершилося у 1902 році. 

Зовнішнє і внутрішнє оздоблення розробив скульптор Е. Саля. Із цементу 

виконано зовнішній декор кенаси – фігурні елементи навколо вхідних 

дверей, орнаменти вікон. Внутрішню залу прикрашали витончені ліпні 

орнаменти, їх доповнювали різнокольорові вітражі на вікнах [100, с. 402 – 

407]. Великі видовжені вікна цієї будівлі були заповнені кольоровим склом 

(білим, жовтим, червоним). Перетини віконних конструкцій повторювали 

характерні риси східних геометричних орнаментів, посилюючи загальне 

святкове вирішення інтер’єру будівлі. У такому ж геометричному стилі 

виконані декоративні вітражні розетки у верхній частині кенаси. Гра 

яскравих кольорових променів вітражних вікон та декоративних розеток 
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створювало відчуття величності в інтер’єрі культової споруди, а зовні, чіткі 

геометричні візерунки перетинів вітражів доповнювали загальний образ, 

підкреслюючи приналежність до східного стиля.  

Слід також відзначити ще один унікальний витвір архітектора 

Городецького – неоготичний Миколаївський костел у Києві, збудований на 

початку ХХ ст. Для посилення естетичного враження нової споруди та 

підкреслення загальної гармонії готичного стилю було вирішено прикрасити 

будівлю вікнами з «живописом на склі», як в більшості аналогічних 

католицьких соборів готичної доби. У соборі встановили понад 40 вікон – 

картин та орнаментів зі скляної мозаїки. На живописних вікнах були 

зображені релігійні сцени: Різдво Христове, Хресні страждання і 

Воскресіння, Благовіщення та зображення Св. Миколая Чудотворця. З боків 

хорів розташували вікна з орнаментом із білого матового скла (ці вітражі 

замовлялися у майстерні Ель-Тоде у Ризі) [218, с.57 – 60]. В архітектурному 

плануванні головну увагу було зосереджено на західному фасаді, де 

розмістилося велике вітражне кругле вікно – «роза» [124, с. 104]. До наших 

часів ці твори не збереглися, під час Другої світової війни було знищено всі 

вітражі у вікнах костелу [91, с. 241]. 

Один із прикладів використання декоративних вітражних вікон у 

приватних спорудах кінця ХІХ ст. – особняк заможного купця Могильовцева 

– «Шоколадний будинок» (вул. Шовковична), збудований у 1899 році за 

участю архітектора В. Ніколаєва. Для оздобленя кожного приміщення 

будинку щоразу застосовувалися різні історичні стилі: готика, модерн, 

мавританський, російський [65, с.268 – 269]. Унікальним мистецьким твором 

є вітражні вікна, які і донині прикрашають вікна кімнати, оздобленої у стилі 

«модерн» (іл. 2.1.7 – 2.1.9). Вікно має прямокутну видовжену форму із 

заокругленим арковим завершенням. У центрі композиції зображено 

ретельно розроблені блакитні квіти ірису з пластичними лініями та ніжними 

кольоровими градаціями у художньому склі. До речі, у 1900 – 1910-х рр. 

квітка ірису сприймалася як символічна ознака стилю «модерн», його 
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«структурна основа» [211]. Переплетення стебел і листя рослин створюють 

складний витончений візерунок. По периметру центральну частину оточує 

смуга більш насиченого за кольором скла, з вплетеними букетиками фіалок. 

Яскраві, радісні кольори – жовтий, блакитний, зелений, бузковий – 

посилюють легку, сонячну атмосферу всієї кімнати.  

Очевидно, що декоративне кольорове скло в інтер’єрі прибуткового чи 

приватного будинку було хоч і не повсякденним, проте досить поширеним 

явищем. У літературних джерелах існує багато відомостей про використання 

скляної оздоби поряд із такими вживаними на той час елементами декору 

інтер’єру, як розпис, ліпний декор, майолікові кахлі, художній метал тощо. 

Наприклад, згадується, що у прибутковому будинку по вул. Артема, 47 (1913 

– 1914-і рр.) у стилі пізнього модерну з рисами класицизму виконано 

«засклені кольоровим візерунчастим склом, фільончасті з меандром 

трапецієподібні й прямокутні двері» [149, с. 171 – 172]. В інтер’єрах 

прибуткових будинків та приватних особняків до естетичних функцій, які 

мали виконувати вітражні вікна,  належало створення величної і радісної 

атмосфери, підкреслення статусу господаря будівлі, водночас вони повинні 

були доповнювати вишуканість оздоблення інтер’єрів. Вітражне вікно у 

цьому випадку працювало вже не як самостійний твір мистецтва, а як 

частина загального художньо-образного рішення архітектурного середовища. 

Вітражу, по суті, як  одиному із найяскравіших елементів в архітектурі 

належало виконувати важливу роль у формуванні художньої виразності 

монументально-декоративного оздоблення. 

У період поширення стилю «модерн» в архітектурі часто 

використовували скло для декоративного рішення віконних отворів: 

наприклад, складний візерунок вікна створювали за допомогою дерев’яного 

каркаса, заповненого звичайним склом (іл. 2.1.10). Причому, В. Чепелик 

зауважує, що у перші роки українського архітектурного модерну такі 

заповнення віконних отворів навмисно подрібнені ажурною орнаментацією, 

лише після 1910 року їх малюнок почали спрощувати [216, с. 15].  
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Декоративні заповнення віконних отворів кольоровим склом можна 

зустріти і у спорудах, збудованих із використанням народних мотивів в 

архітектурі. Відомий український архітектор В. Кричевський у своїх 

архітектурних проектах також використовував декоративні рішення вікон. 

Багато уваги він приділяв не лише витриманню певної стилістики задуманого 

образу в екстер’єрі споруди, а й детально розробляв оздоблення інтер’єрів 

приміщень. На ескізах розпису актової зали в будинку Полтавського земства 

В. Кричевського, датованих 1903 роком, можна побачити  заплановані 

автором три вікна з вітражним заповненням площини. Збудований у 1907 

році, будинок Полтавського земства став одним із найвідоміших проектів 

автора. Характерним для цієї споруди було те, що вона увібрала в себе 

особливості українських споруд минулого, особливо притаманних 

Полтавщині. Живописне рішення інтер’єру та екстер’єру, засноване на 

традиціях народної архітектури, включало у себе як багатий декор 

майолікових деталей, орнаментованих за його власними ескізами, так і 

вітражі у вікнах над головним входом та над балконом, а також вітражі-

вставки в оформленні дверей [171, с.128 – 129]. Вітражі у вікнах, відновлені 

під час реставрації у 1950 – 1960-х рр. [171, с.552], представляють собою 

повторення декоративного мотиву у вигляді вертикальної стилізованої гілки 

(«вазона») з розкритим бутоном угорі. На безбарвному тлі використано 

яскраві кольори: синій, жовтий, червоний – співзвучні з кольорами 

майолікової оздоби (іл. 2.1.11, 2.1.12). На різьблених дерев’яних дверях із 

симетричним геометризованим рослинним орнаментом у вигляді гілок та 

квітів («дерево життя») також використано декоративну вітражну вставку з 

стилізованим зображенням квітки соняшника, яка ніби увінчує  різьблений 

малюнок. 

Схему традиційного для українського народного мистецтва «дерева 

життя» інтерпритує В.Кричевський і у розробці вітражів для Меморіального 

музею Т. Г. Шевченка у Каневі, представлених у проекті оформлення 

вестибюля першого поверху будівлі 1936 року. Використання характерних 
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ознак народної творчості, переосмислених професійним митцем, фактично є 

показовою особливістю творчості В.Кричевського. 

 

2.2. Типологія творів монументального скла та технологічний 

аналіз 

За узагальненими характеристиками твори монументального мистецтва 

здебільшого розраховані на сприйняття їх із великої відстані. Це зумовлює 

певні стилістичні особливості цього виду мистецтва, зокрема спрощення 

форм, узагальнення, виразну колористичну гаму, обґрунтоване пластичне 

рішення, пов’язане з використовуваними матеріалами та технологічними 

особливостями певної монументальної техніки.  

Мистецтво вітража потребує ґрунтовного аналізу технологічних вимог, 

грамотного підбору матеріалів та знання відповідних методів виконання 

роботи. Особливістю творів мистецтва вітража є те, що вони розраховані 

переважно на використання в інтер’єрах будівель і мають безпосередньо 

залежати від характеру архітектури та джерела світла у приміщенні. При 

розробці вітража для інтер’єра йому відводиться важлива роль в організації 

внутрішнього простору, тобто особливе значення надається функціональним 

характеристикам, конструктивному зв’язку з інтер’єром, розташуванню 

відносно основних джерел освітлення, підтриманню і розкриттю характеру та 

призначення архітектурного твору. Не менш актуальними є тематика 

монументального твору, ідейні та естетичні завдання, які має твір 

виконувати, а також художня трактовка образів і створення необхідної 

емоційної атмосфери архітектурного середовища. Принципово важливим, а 

іноді і одним з головних факторів довговічності вітража, його художньої 

виразності, емоційної дії на глядача є технологічні особливості виконання. 

Технічні можливості, які відкрила доба  науково-технічного прогресу, 

вивели на абсолютно новий рівень виробництво скляної продукції для 

найрізноманітніших потреб суспільства. У ХХ ст. давнє мистецтво 

виробництва художнього скла та вітража також зазнало якісних змін. Нині 
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вітраж має досить гнучкі межі функціонального використання, і цим 

пояснюється доволі широкий вибір його сучасних технологічних рішень. 

Основним матеріалом для виконання вітражів із самого початку 

виникнення цього мистецтва залишається кольорове скло. Не останню роль у 

формуванні художніх якостей класичного вітража відіграє додаткова 

декоративна обробка скла. Велика кількість сучасних технологій 

виготовлення вітражів, матеріалів та варіацій художньої обробки скла надає 

художнику можливість вирішувати найрізноманітніші художні та 

дизайнерські завдання. 

У наш час існує широкий спектр способів обробки скла як матеріалу 

для виконання художніх робіт. Користуючись матеріалами відомого 

дослідника історії та розвитку мистецтва вітража Е. Мінухіна, можемо 

запропонувати таку класифікацію: декоративна обробка скла (механічна – 

гравірування, гельширування, алмазна грань, піскострумінь; хімічна – 

травлення; обробка холодного скла (розрізання, свердління, полірування)  та 

обробка скла у гарячому стані (витягування зі скломаси у розплавленому 

стані – якщо потрібно отримати листове, плоске або рельєфне скло; 

видування чи формовка – отримуємо вироби у вигляді порожнистих 

предметів, гладких або з рельєфним малюнком, з безбарвного, кольорового 

або багатошарового  скла; відливання і прокатування; штампування та 

пресування – виготовляється пласка або вигнута облицювальна плитка чи 

інші архітектурні деталі; гнуття – цей спосіб надає листовому склу 

необхідної форми) [113, с. 118 – 122]. Відомий також метод спікання між 

собою кількох шарів скла одного або різних кольорів для створення вітражів 

чи скляних об’ємно-просторових композицій. Окремо можна виділити ще 

один спосіб гарячої обробки – декоративні покриття муфельними фарбами, 

що дає змогу значно розширити діапазон кольорової палітри художнього 

скла [201, с. 47]. 

За технологіями виконання вітражі можна поділити на дві основні 

групи: класичний – з плоского скла та об’ємний – з литого скла. Проте цей 
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поділ є досить умовним через велику кількість різних форм, властивих 

сучасному вітражу. У 1960 – 1980-х рр. найбільш поширеними були вітражі, 

виконані за класичною технологією з кольорового або безбарвного скла та 

свинцевих протяжок. Для виготовлення таких вітражів використовували 

також і алюмінієвий профіль, однак ця технологія не набула поширення 

через недостатню пластичність алюмінію. Як альтернатива класичному в 

арсеналі сучасних технологій мистецтва вітража відомий спосіб наклеювання 

кольорових скелець на скло-основу за допомогою епоксидної смоли або 

інших полімерних матеріалів [201, с. 52 – 53]. Литовський художник Р.С. –М. 

Жукаускас зауважує, що із запровадженням сучасних технологій 

виготовлення листового скла стало економічно недоцільно виробляти 

широку палітру кольору та фактури скла, а це, в свою чергу, призвело до 

звуження кольорового різноманіття тонкого скла та майже до зникнення 

тонкого фактурного скла. Технологія клеєного вітража, коли скляні 

кольорові фрагменти наклеюються на цільне скло, дає можливість збагатити 

як кольорову гаму, так і забезпечити додаткові художні якості [73].  

Об’ємний вітраж – відносно сучасний вид мистецтва, що має відповідні 

тенденції, пов’язані з конструктивними та практичними рішеннями у системі 

сучасної архітектури. Новий напрям виготовлення вітражів з товстого литого 

скла виник у середині 1960-х рр. У практиці київських художників ця 

технологія з’являється вже у другій половині 1960-х рр.  

Архітекторів та художників приваблюють нові можливості 

використання вітража не лише як декоративного вікна, а й конструктивної 

частини архітектури. У Радянському Союзі цю технологію почали активно 

використовувати та вдосконалювати художники-вітражисти республік 

Прибалтики, пізніше цей спосіб виготовлення вітражів розповсюдився і на 

інші радянські республіки. Для створення  об’ємних вітражів із литого скла 

як з’єднуючого матеріалу частіше застосовують пластоцемент. Вдало 

використовується у практиці полімерцемент, що виготовляється на основі 

пластмаси АСТ-Т. Для виготовлення великих за площею вітражів із литого 
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скла як додаткових засобів міцності з’єднання скляних блоків 

використовують армування пластоцементу чи полімерцементу металевим 

дротом. У практиці виготовлення литих вітражів також застосовується 

пластоцемент на основі  полівінілацетатної емульсії як зв’язуючого, з 

додаванням цементу та піску у різних пропорціях. Застосування такого 

матеріалу для з’єднань скляних фрагментів вітража дає можливість 

використовувати внутрішні контури основи як додатковий декоративний 

елемент і виготовляти їх пластичну форму відповідно до художнього задуму, 

причому декоративний ефект досягається без використання фарб, а лише за 

рахунок спеціальної обробки з’єднань [201, с. 51 – 52 ]. 

Для виконання імітації вітражів також можна використовувати різні 

види полімерних матеріалів, пластмас. Наприклад, напівпрозорий слоїстий 

пластик, з якого можна створювати пано та вітражі, а також склопластику, 

коли зображення виконується на склотканині, котру потім викладають на 

скляні чи металеві листи-форми та просочують поліефірними смолами. Існує 

також технологія виготовлення вітражів-пластиків (метод О. Кошевого), коли 

на листі склопластика створюється контурна заготовка із відповідними 

діленнями для різних кольорів, у які згодом заливаються кольорові смоли 

[152, с. 21 – 22]. Такі матеріали є відносно недорогими, значно міцнішими, 

ніж звичайне скло, проте нестійкими до температурних коливань. Окремі 

кольори таких вітражів можуть суттєво вигорати під дією сонячного світла. 

Вітражі з полімерних матеріалів не мають такої прозорості і чистоти кольору, 

як скляні, що певною мірою погіршує їх естетичні властивості. Очевидно 

через ці недоліки вітражі з пластику не набули широкого вжитку. 

З подальшим розвитком мистецтва вітража постійно збагачується і 

перелік технологічних різновидів вітража, засобів художньої обробки скла, 

додаткових матеріалів та технічних новацій. Ця обставина, у свою чергу, 

зумовлює значну кількість варіацій класифікації творів сучасного вітража. 

У літературі можна зустріти різні класифікації вітражних творів. 

Наприклад, В. Кропотов та Н. Манжура пропонують такий розподіл 
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основних різновидів вітражів: а) мозаїчні – які збираються з кольорового або 

безбарвного скла, що мають вигляд геометричного, рослинного, килимового 

узору чи сюжетної композиції, інколи з розписом керамічними фарбами, та 

скріплені перетинками зі свинцю чи інших матеріалів; б) вітражі з цільного 

скла – коли розпис поверхні виконується керамічними або іншими видами 

фарб, може також використовуватися обробка частини скла піскоструменем 

чи хімічним травленням, гравіруванням та іншими видами декорування; в) 

інші види вітражів – спікання скла основи та малюнка з дрібних частинок 

кольорового скла чи мозаїчного набору, виконаного з кольорових скелець, 

що спікаються між двома листами основи для створення орнаментальних чи 

сюжетних вітражів, комбінування скла з іншими матеріалами – металом, 

деревом тощо [113]. А. Ланцетті та М. Нестеренко розподіляють види 

вітражів за технікою, матеріалами і прийомам виконання на: а) вітражі, 

виконані у техніці набірної мозаїки; б) вітражі з металевою арматурою; в) 

вітражі з кольорових скляних блоків; г) вітражі з потовщених плоских чи 

об’ємних литих скелець, простір між якими заливається смолами, що 

твердіють у процесі полімеризації; ґ) вітражі з цільного скла, які 

виконуються засобами холодного чи гарячого декорування поверхні; д) 

вітражі, виконані з великих скляних зливків чи сколів, які скріплюються 

бетоном; ж) вітражі з моліруваних скляних елементів, які скріплюються 

металевою оправою чи бетоном; з) клеєні вітражі з кольорового скла на 

скляній основі із застосуванням синтетичних клеїв тощо [116]. Художнє скло 

також розподіляють на кілька основних видів за функціональним 

призначенням, а саме: скло як облицювальний матеріал – декоративна скляна 

плитка різних видів, елементи архітектурних деталей або частина інженерної 

конструкції, склопрофіліт, безбарвні чи тоновані скляні блоки тощо; скло як 

матеріал для декоративних панно вітражних вікон, елементів інтер’єру; скло 

для створення розділяючих стін та перегородок; художні світильники; 

об’ємні скляні композиції і фонтани; ужиткові вироби зі скла [69]. 

Розглядаючи декоративне скло в архітектурі, Л. Казакова розподіляє скляні 
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твори за жанром: вітражі, декоративна пластика, фонтани, світильники [88, с. 

14]. 

Така різноманітність класифікацій художнього та архітектурного скла 

лише підтверджує значимість цього багатофункціонального матеріалу у 

сучасному мистецтві та архітектурі.  

Що до художнього вітража Києва, то в цьому напрямі тривають 

цілеспрямовані пошуки нових технологічних рішень, які в майбутньому, 

безперечно, дадуть змогу значно розширити межі художньо-виражальних 

засобів у сучасному творі. Отже, нині на часі необхідним є проведення 

аналізу та класифікації за технологічними ознаками творів київських 

художників та визначення основних технічних засобів у цій сфері. Дослідник 

В. Рожанківський, згадуючи про розробку нових технічних способів 

виконання вітража, наводить приклад вітража-мозаїки, що був розроблений 

на Київському скло-термосному заводі (нині – Київський завод художнього 

скла). Унікальність його в тому, що способом машинного формування зі скла 

виготовлялися дрібні елементи у вигляді шестикутних призм (діаметром 1,5 

см) багатої кольорової гами, грані яких заломлювали світло, створюючи 

безліч додаткових відтінків. Із цих скляних елементів способом наклеювання 

їх на лист товстого безбарвного скла складався узор. Автор також наводить у 

приклад ще один метод, як способом використання піскоструминної обробки 

кольорового скла можна створити певний рисунок [170, с. 116 – 119]. 

Київський художник О. Мельник, аналізуючи основні тенденції у 

розвитку вітража протягом 1950 – 1970-х рр. зазначає, що вже у 1950-х рр. 

з’являється класичний вітраж та використовуються такі засоби, як обробка 

кольорового скла піскоструменем (Г. Довженко, 1953 р.), хоча у той час 

вітраж ще залишався поодиноким явищем. На початку періоду відродження 

вітража популярним, завдяки легкості виконання, був «клеєний вітраж», 

проте київські монументалісті, зверталися до нього нечасто, адже віддавали 

перевагу вітражу, який створювався за класичною технологією – з 

використанням свинцевих або алюмінієвих протяжок.  На тлі обмеженої 
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палітри кольорового скла умовна графіка металевих протяжок ставала 

першочерговим формоутворюючим елементом у вітражі. Шукаючи засоби 

збагачення декоративних якостей вітража, художники почали випалювати 

скло у муфельних печах із метою надання йому різної фактури, фарбувати, 

використовуючи для цього різноманітні барвники та хімікати, наносити на 

поверхню скла малюнок тощо. Особливо успішними у цьому напрямі були 

експерименти студентів монументальної майстерні Київського художнього 

інституту (Г. Бородай, В. Василенко, О. Сльота, Л. Красюк та інші). 

Водночас майстри починають виконувати вітражі з використанням 

надполивних фарб (О. Мельник); вітражі з каркасом із литого алюмінію (Н. 

Пасічник, Ю. Улитько, М. Шкарапута) та з литої міді (Г. Ворона), а також 

вітражі з литого скла на каркасі з бетону (І. Литовченко, В. Прядка, Г. 

Соколенко та інші) [133]. Доступний діапазон засобів художньої виразності 

вітража 1970 – 1980-х рр. значно розширився за рахунок нових матеріалів та 

технологічних прийомів, різноманітних способів обробки художнього скла. 

Великий вплив на створення загального художнього образу вітража мали 

також такі додаткові засоби виразності, як рельєф, об’єм, фактура, 

комбінування різних видів поверхневої механічної обробки скла та 

додаткових матеріалів. 

Зважаючи на велику кількість мистецьких напрямів та технологічних 

розробок, можемо у загальних рисах окреслити основні тенденції 

технологічних рішень вітража Києва у другій половині ХХ ст. Серед усього 

багатства форм монументально-декоративного скла слід виокремити такі 

основні його різновиди, які неодноразово застосовувалися у творчості 

київських художників монументального мистецтва, що дає змогу 

класифікувати художній вітраж київських художників за технологічними 

ознаками: 

1. Класичний вітраж з плоского скла.  

2. Імітація вітража (чи вільний розпис прозорими фарбами), 

альтернативні матеріали, замінники скла (пластик, плівка).  
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3. Гравірування на цільному склі чи дзеркалі.  

4. Об’ємний вітраж із литого скла.  

5. Комбінування об’ємного скла з іншими матеріалами 

декоративно-прикладного  мистецтва (декоративні решітки та 

перегородки, які відділяють частину простору в інтер’єрі).  

6. Об’ємно-просторові композиції зі скла. 

7. Архітектурно-декоративне скло. 

Будь-яка з перелічених вище технологій потребує особливого підходу 

до побудови композиції та характеру пластичного вирішення форм залежно 

від матеріалів виконання. Тому до початку роботи над вітражем, ще на стадії 

проектування, художник має передбачати  технічні особливості створення 

роботи, які безпосередньо впливають на пластичне та стилістичне рішення 

майбутнього твору. Технологічні особливості виконання вітражного твору, 

зумовлені властивостями матеріалу та деякими обмеженнями у нарізці скла 

чи  у виготовленні об’ємних деталей, також стають додатковим засобом 

надання монументальним творам, виконаним у техніці вітража, 

індивідуальних рис. 

1. Вітраж із кольорового плоского скла. Класична техніка вітража 

протягом тривалого часу була та залишається досить популярною серед 

художників-вітражистів. Ця техніка дає можливість вирішувати 

композиційну структуру твору, користуючись кольоровими та тональними 

співвідношеннями скла та графічною побудовою зображення за допомогою 

ліній металевих протяжок. Додатковим засобом декорування у даному разі є 

розпис скляних фрагментів керамічними фарбами з подальшим випалом, 

механічна чи хімічна обробка скла, а також поєднання різних художніх та 

технічних прийомів.  

Вибір кольорів і відтінків сучасного художнього скла є доволі 

різноманітним. У часи радянської доби художники не завжди мали змогу 

підібрати необхідні кольорові співвідношення для втілення творчого задуму 

через недостатню матеріально-технічну базу. Митці використовували будь-
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які можливості, аби збагатити палітру вітражного скла. Кольорове художнє 

скло замовляли у Вільнюсі, привозили з Росії, інколи навіть використовували 

так зване «семафорне» скло, яке виготовлялося для потреб залізниці. Відомі 

навіть такі способи, як використання скляних пляшок для виготовлення 

листового скла коричневих чи зелених відтінків. У цьому випадку у пляшки 

відрізалося денце та верхня частина та робився поздовжній розріз з одного 

боку. Нагріваючи таку заготовку у муфельній печі до необхідної температури 

можна було отримати плоский лист скла, придатного для створення вітража. 

Часто класичний вітраж був поєднаний із розписом керамічними фарбами, 

які компенсували недостатньо широку кольорову гаму вітражного скла та 

надавали декоративному зображенню просторову глибину, посилювали 

характер та емоційність художніх образів. 

Не в останню чергу пластичне рішення та ступінь деталізації образів 

залежать від розробки технологічно доцільної форми нарізки скла, 

врахування технічної сторони у виконанні скріплення скляних елементів 

металевим профілем, його товщини та точок спайки. Технологія створення 

великих класичних вітражів із плоского скла потребує використання 

додаткового цільного каркасу з металу чи інших твердих матеріалів, 

необхідних, аби тримати велику масу скла. При розробці великих вітражних 

вікон художник обов’язково має враховувати необхідність вводити у 

композицію поздовжні та поперечні тяги. Іноді можна вдатися лише до 

розділення загальної композиції на фрагменти, підпорядковане технічним 

вимогам, але часом форми та лінії з’єднувальної конструкції стають основою 

загальної композиційної структури чи її рівноцінною частиною. 

Використання поздовжніх та поперечних перетинів, різноманіття їх 

комбінацій чи інших складніших форм може також слугувати додатковим 

засобом  виразності, створювати необхідну ритмічну структуру, об’єднувати 

та доповнювати загальну композиційну схему. Класична техніка вітража з 

використанням тонкого скла та свинцевої спайки дає змогу створювати 

композиції зі складним графічним рисунком та нюансними градаціями  
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кольорових співвідношень, створює можливість використовувати дрібне 

членування фрагментів твору та складних орнаментальних чи сюжетних 

композицій. 

Вітраж із плоского скла характеризується широким спектром образно-

пластичних рішень. У таких вітражах може переважати живописний початок, 

а зображення будуватися за принципом  декоративного стінопису, водночас 

на перший план має право висуватися конструктивне начало, яке більше 

тяжітиме до графічних рішень. Класичні вітражі загалом суттєво 

відрізняються від інших за ступенем складності розробки композиційної 

площини і використанням декоративних засобів виразності, при їх створенні 

часто небхідна додатковоа обробка скла, металевих перетинів або й усієї 

поверхні вітража тощо. 

2. Імітація вітража (розпис прозорими фарбами, використання 

альтернативних матеріалів, замінників скла (пластик, плівка). Складно 

перелічити всю багатоманітність образно-пластичних, стилістичних, 

колористичних рішень таких творів. Це може бути імітація вітража (з 

урахуванням відповідної форми елементів та відтворенням контурної лінії 

або без неї) за допомогою таких матеріалів, як прозорі чи напівпрозорі фарби 

різних видів (керамічні, олійні, акрилові тощо) або кольорова плівка. 

Припускається просто вільний розпис по склу, що швидше за все можна 

назвати живописом на склі.  

Класичний вітраж і розпис по склу фактично представляють собою 

різні за принципами лінійно-пластичної побудови та технічними 

особливостями види мистецтва, що не дає змоги однозначно віднести такий 

різновид розпису до мистецтва вітража. Проте доволі часто художники 

обирають саме цю техніку через відносно невелику вартість матеріалів та 

необмежені можливості для розробки художніх образів. 

Протягом певного часу застосовувалася практика виконання вітражів із 

таких замінників скла, як акрилові смоли, пластмаси, оргскло. Таку практику 

також можна вважати прикладом імітації вітража. Проте ця техніка не набула 
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широкого розповсюдження. Декоративні та естетичні якості вищезгаданих 

матеріалів значно поступаються справжньому кольоровому склу.   

3. Гравірування на цільному склі чи дзеркалі. Гравірування на склі не 

часто зустрічається серед відомих зразків монументального мистецтва, проте 

київські художники звертаються і до цієї техніки (І. Левитська, вітраж 

«Дедал та Ікар»; В.Задорожний, вітраж у готелі «Либідь»). У цьому випадку 

зображення будується за допомогою художньо-пластичних засобів графічної 

техніки, ліній малюнка та тональних градацій.  

4. Об’ємний вітраж із литого скла. Техніка об’ємного вітража з литого  

скла, незважаючи на досить вузькі межі технічних вимог, дозволяє 

художнику оперувати широким спектром художніх рішень.  

Для композицій з об’ємного скла, якщо врахувати принципи художньої 

побудови та технологічні фактори, більш доцільною є розробка узагальнених 

зображень із великими пластичними формами. Якщо при створенні вітража 

пріоритетом залишається контрастна кольорова схема, тоді у формуванні  

композиційної структури саме кольорове рішення виходить на перший план. 

Конструкція основи ніби розчиняється під тиском активного кольорового 

світла (І. Левитська, вітраж «Дніпро»; М. Шкарапута, вітраж «Квіти 

України»). У разі використання скла споріднених чи ненасичених відтінків 

посилюється образотворча роль своєрідної пластики художніх образів та 

об’єднуючого малюнка основи (В. Карась, М. Левханян, серія вітражів 

«Історія медицини»). 

Для створення власної образної мови художники використовують 

різноманітні прийоми посилення виразності об’ємного вітража або окремих 

його фрагментів. Гаряча обробка скла здебільшого використовується при 

виконанні об’ємних вітражів із литого скла. Найбільш поширений спосіб 

обробки скла у процесі відливу – молірування. Наприклад, вітражі на станції 

Київського фунікулеру (В. Задорожний) виконані способом відливання 

склоблоків у рельєфну форму, що створює додаткову декоративну фактуру 

на поверхні скла. У серії вітражів В. Карася та М. Левханян «Історія 
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медицини» використано додаткову декоративну обробку скла у гарячому 

стані, а саме виконання об’ємного скульптурного рельєфу. 

Фактурна або рельєфна поверхня литого скла створює виразні 

декоративні ефекти та не потребує додаткової обробки. Переливи пластичної 

глянцевої поверхні, з багатим спектром кольорових відтінків у кожній 

площині фактично формують цілісне сприйняття. Особливо виразна 

світлоносність  матеріалу повною мірою розкривається в об’ємному вітражі. 

У поєднанні скляних фрагментів досить великого розміру створюється 

додатковий візуальний  ефект сяяння із середини через заломлення світлових 

променів у товщі скла та у неоднорідностях поверхні. Така насиченість 

декоративних якостей диктує доцільність лаконічності художньої  мови у 

створенні композицій, виконаних з литого скла. 

Серед цікавих додаткових ефектів можна назвати використання 

металевих деталей, що монтуються у площину вітража для виконання чіткої 

лінії або ж створення ефекту  тримірності в окремих елементах композиції; 

можливість накладення шару тонкого кольорового скла на відлиті скляні 

частини вітража з метою отримання ефекту нюансних переходів та 

збільшення тонових та кольорових градацій колористичного рішення.  

5. Комбінування об’ємного скла з іншими матеріалами декоративно-

прикладного  мистецтва (декоративні решітки та перегородки, які відділяють 

частину простору в інтер’єрі). Такий художній прийом комбінування різних 

за фактурою та текстурою матеріалів дає змогу повніше розкрити естетичні 

якості кольорового скла, яке вже не обтяжене технологічними вимогами 

конструктивних з’єднань. Поєднання фрагментів скла з декоративною 

решіткою чи з металевими елементами дає змогу підкреслити унікальний 

ефект акумулювання світла у товщі скла за допомогою створення враження 

повітряності та легкості масивної форми. У цьому разі складається враження, 

ніби окремі скляні елементи застигли у просторі як плинні повітряні форми у 

кольоровій оболонці. Цей прийом концентрує всю увагу глядача на світло-

кольорових ефектах гри барвистих променів у товщі та на поверхні скла. 
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Поєднання скла та металу дещо подібне до практики виробництва предметів 

ювелірної галузі, обрамлення кольорового каміння у металеву оправу, 

заснованого на контрастних візуальних властивостях матеріалів.  

6. Об’ємно-просторові композиції зі скла. Монументально-декоративні 

об’ємно-просторові композиції зі скла фактично представляють собою гутне 

скло, яке трансформується з окремого декоративного об’єкта, створеного 

незалежно від середовища, у деталь архітектурного простору, котра 

сприймається у конкретній архітектурній ситуації. Художні світильники як 

окремий напрям монументального скла можна виокремити серед інших через 

додаткову функцію джерела штучного освітлення у  приміщенні, що 

поєднується з декоративними якостями об’ємно-просторової монументальної 

композиції в інтер’єрі. Беручи свій початок від галузі декоративно-

прикладного мистецтва, художній світильник часом перетворюється у 

невід’ємну  частину художньо-архітектурного рішення чи, навіть, займає 

позиції ключового елементу у формуванні стилістичної направленості 

інтер’єру. 

7. Архітектурно-декоративне скло представляє собою частину 

архітектурної конструкції будівлі, основним матеріалом якої є скло. Цей вид 

монументального скла складно порівнювати з вітражем,  проте використання 

декоративних властивостей матеріалу в цьому випадку виходить на перший 

план та дає змогу трактувати такі декоративні елементи як  різновид 

художнього скла. 

Розглянувши основні технології створення різновидів художнього 

вітража у практиці київських монументалістів другої половини ХХ ст., 

можемо визначити низку засобів виразності у вітражі, притаманних саме 

цьому виду мистецтва. Інколи доводиться спостерігати, як монументальний 

твір, виконаний у техніці вітража, розкриває потенційно нові форми і 

художні засоби у мистецтві.  Творам монументального скла можуть бути 

притаманні такі індивідуальні риси, як побудова композиції виключно 

засобами лінійного малюнка в класичному вітражі або за допомогою 
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співвідношення монолітної основи та об’ємних форм у вітражах із литого 

скла.  

У багатьох зразках класичного вітража можемо відзначити важливу 

роль лінійної пластики та ритмічних поділень вітражного полотна (які 

створює рисунок металевих протяжок) у формуванні стилістичних 

особливостей твору. Якщо брати до уваги історичні функції металевих 

перетинів, які мають поєднувати окремі фрагменти скла в єдину картинну 

площину (через дефіцит та велику вартість скла у вітражах готичної доби 

майстри використовували наявні матеріали, а головну роль у формуванні 

композиції відігравав розпис фарбами чи колір скла), то можна простежити, 

що з’єднувальний матеріал, призначення якого суто технологічне, виконує 

одночасно ще й образотворчу та декоративну роль.  

Якщо розглядати творчість київських монументалістів другої половини 

ХХ ст., можна помітити, що все частіше художники використовують графіку 

свинцевого профілю для збагачення художньої мови вітража чи створення 

оригінальних образно-пластичних рішень.  Але іноді зустрічаються твори, 

виконані за принципом механічного перенесення живописного ескізу в 

кольорове скло, де металева спайка слугує контуром зображень, розділяючи 

композицію на окремі елементи з огляду на технічне виконання. Це свідчить 

про недостатній аналіз художніх якостей та особливостей формоутворення, 

яких потребує технологія художнього вітража ще на стадії проектування 

твору. 

Пластика ліній чи форм з’єднувального матеріалу відіграє значну роль  

у формуванні естетичного  враження та емоційно-чуттєвого сприйняття 

вітража. Наприклад, у композиціях із посиленою емоційною напругою лінії 

металевих протяжок різкі, прямі, повторюють гострі кути у нарізці скла. У 

творах, де пріоритетними є ліричні чи споглядальні емоції, а композиції 

мають філософське вдумливе звучання, графіка протяжок відтворює 

пластичний рух, округлі, поступливі форми тощо.   
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Головні елементи  композиційної структури – лінія та пляма у вітражі – 

мають матеріальне втілення, а у багатьох випадках вони стають ключовими 

формоутворюючими елементами. Основа композиційної структури вітража 

може бути сформована засобами графічної мови металевих протяжок, 

світлотіньовим співвідношенням кольорових плям або поєднанням цих 

композиційних засобів у різних співвідношеннях. Залежно від поставленого 

завдання вітраж за основними зображальними засобами може  наближатися 

до лінійної манери виконання графічних творів або мати живописний 

початок образних рішень, скульптурні чи архітектурні пластичні ознаки.  

Ще одна специфічна властивість творів мистецтва вітража полягає у 

тому, що глядач, який дивиться на  вітражне вікно, знаходиться навпроти 

джерела світла. Світлові промені, проходячи крізь кольорове скло, змушують 

світитися всю площину вікна, особливо це помітно у темному приміщенні чи 

з великої відстані. Такі фізичні ефекти впливають на загальне зображення, 

яке ніби об’єднується світлом, причому кольори стають більш спорідненими, 

а металеві протяжки менш помітними, що і зумовлює використання 

кольорових та тонових контрастів. 

Мистецтво вітража у творчості київських художників 1960 – 1980-х рр. 

позначене широким спектром стилістичних рішень та технологічних 

експериментів. Загальний характер вітражних творів цієї доби можна 

порівняти із постійним пошуком та самовдосконаленням художників-

монументалістів, що обрали техніку вітража  для виконання авторських 

проектів. У зв’язку з відсутністю історичних традицій вітража кожен 

художник самостійно знаходив власний шлях у винайденні особливої 

пластики, художньої виразності, гармонійного світлотонового та 

колористичного  рішення. Зважаючи на те, що художники-монументалісти у 

професійній діяльності часто оперували технологіями різних видів 

монументального мистецтва (мозаїка, рельєф), можемо відзначити, що 

пластичні риси та засоби формоутворення, властиві іншим технікам, 

відбивалися і на монументальному склі, що збагатило творчість київських 
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художників-вітражистів новими художніми формами та мистецькими 

якостями. 

 

Висновки до розділу 2 

З огляду на історичні особливості розвитку декоративного скла у 

північних та центральних регіонах України до кінця ХІХ ст. можна зробити 

висновок, що такі твори мали здебільшого декоративно-ужитковий характер. 

Проаналізувавши факти застосування вітражів у кінці ХІХ – на початку ХХ 

ст., маємо підстави стверджувати, що вітражні вікна у громадських та 

приватних будівлях міста становили важливу складову у формуванні 

загальної стилістики інтер’єрів, хоча масово у той час і не 

використовувалися. Водночас зазначимо, що із встановленням на початку ХХ 

ст. радянської влади на території України, відбулася значна перерва у 

розвитку мистецтва вітража Києва (до 1950-х рр.). Це стало наслідком як 

подій революції та громадянської війни, так згодом – і Другої світової війни, 

що призвело до загальної ситуації нестабільності та розрухи в країні, а також 

негативно позначилося на ставленні представників нової політичної влади до 

мистецтва буржуазії, а саме художнього стиля «модерн» та релігійної 

тематики, з якими асоціювався вітраж. Сукупність цих передумов була 

основою для формування нового, самобутнього характеру вітража Києва 

другої половини ХХ ст., художні особливості якого базувалися не на 

історичних традиціях окремого художнього напряму, а на  загальних 

особливостях національного мистецтва.  

Значну роль у формуванні характерних рис вітража Києва поряд з 

історичними факторами відіграє рівень технічного та матеріального 

забезпечення у цій галузі.  Окрім зовнішніх впливів, важливе, а інколи й 

першочергове значення у створенні смислового та образного наповнення 

художніх творів монументально-декоративного мистецтва набувають 

технологічні особливості втілення художнього задуму в матеріалі. 

Розглянувши основні технології у практиці київських художників-



 76 

вітражистів, маємо можливість визначити найбільш розповсюджені техніки 

художнього вітража: класичний вітраж із плоского скла; імітація вітража (чи 

вільний розпис прозорими фарбами) з використанням альтернативних 

матеріалів, замінників скла (пластик, плівка); гравірування на цільному склі 

чи дзеркалі; об’ємний вітраж із литого скла; комбінування об’ємного скла з 

іншими матеріалами декоративно-прикладного  мистецтва (декоративні 

решітки та перегородки, які відділяють частину простору в інтер’єрі); 

об’ємно-просторові композиції зі скла; архітектурно-декоративне скло. Ці 

технології передбачають застосування при виконанні вітражів низки 

характерних засобів виразності: використання ритмічних поділень 

вітражного полотна та лінії спайки як додаткових елементів для відтворення 

графічної структури твору; використання лінії та форми для підкреслення 

образних рішень  та посилення емоційного впливу; співвідношення 

кольорових плям у формуванні композиційної схеми твору; використання 

світлоносних якостей матеріалу, поєднання скла різної прозорості та 

комбінування з іншими матеріалами декоративного та монументального 

мистецтва. Прагнення художників повною мірою розкрити декоративні 

якості вітража стало однією з відмітних особливостей творів київських 

вітражистів. 
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РОЗДІЛ 3  

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТИЛЬОВИХ ВІДМІН 

МИСТЕЦТВА ВІТРАЖА КИЄВА 1950 – 1980-х РОКІВ, РОЛЬ ТА 

ФУНКЦІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО СКЛА В АРХІТЕКТУРІ 

 

У другій половині ХХ ст. мистецтво вітража зазнає значних 

формальних змін та переосмислення основних принципів використання 

монументального скла в архітектурі. Як вже було зазначено вище, вітраж 

Києва на початку ХХ ст. почав швидко розвиватися завдяки його 

актуальності на Заході, але зі встановленням на території України радянської 

влади характер монументально-декоративного мистецтва зазнав суттєвих 

змін, адже популярною стала єдина модель – «мистецтва для народу». 

Протягом 1950 – 1980-х років мистецтво вітража Києва розвивалося за 

окремим мистецьким напрямом, якому притаманні певні художні 

особливості та характерні риси. Цей період був обмежений у часі важливими 

історичними подіями, що відбулися у країні та мали значний вплив на 

формування українського мистецтва другої половини ХХ ст.  

Зміна  концептуальних мистецьких засад монументалізму, масштабна 

індустріалізація, відбудова та розвиток міст і сіл після закінчення Другої 

світової війни стали початком відродження мистецтва вітража у нових 

формах монументального мистецтва. Впродовж майже сорока років вітраж 

зазнавав змін та набував нових форм, що дає підстави виокремити два 

основні етапи його розвитку протягом цього часу. Вони пов’язані як із 

загальними мистецькими тенденціями в Україні, так і з творчістю відомих 

художників-монументалістів Києва, доробок яких став важливим надбанням 

української культури ХХ ст.  Вітраж 1950 – 1960-х рр. слід розглядати на тлі 

розвитку та становлення основних художніх та образно-пластичних 

принципів радянського монументального мистецтва, тоді як художній вітраж 

1970 – 1980-х рр. у зв’язку із розпадом Радянського Союзу та відновленням 
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Української державності почав набувати іншої наповненості, пов’язаною з 

використанням стилістичних особливостей київської школи монументалістів. 

Монументальне мистецтво у різні періоди часу виконує особливу, 

ідеологічну роль, формуючи систему образів та принципів художньо-

образної розробки композиційних рішень. Середньовічний вітраж у 

культових спорудах мав зробити виразними та доступними для сприйняття 

представниками різних верств населення віровчення релігійного напряму, 

який регулював взаємовідносини людей у тодішньому суспільстві. Фактично 

перед монументальним мистецтвом радянської доби стояло аналогічне 

завдання – зробити доступними та зрозумілими ідеї радянської влади та 

сутність соціалістичної системи. І хоча ідеологи соціалістичного мистецтва 

наголошували на самобутності радянської монументалістики та  повністю 

відкидали будь-який зв’язок радянського вітража з середньовічними 

зразками, та попри всі ідеологічні цензурні перестороги, в Україні поступово 

формувалося окреме мистецьке явище з власними традиціями та 

конкретними завданнями,  відбувався перехід від декоративності – до 

складних образних і змістовних композицій. 

 

3.1. Пошук монументальної форми 1950 – 1960-х рр. (вплив 

творчості шістдесятників  на монументальне мистецтво Києва) 

За свою багатовікову історію мистецтво вітража у різних країнах  

переживало і часи  стрімкого розквіту, і часи повного занепаду. У період 

великих змін, коли вирішуються долі країн і народів, мистецтво опиняється 

поза межами нагальних потреб більшої частини суспільства. Що вже й казати 

про буремні революційні події, які ламали людські долі і перекроювали 

кордони різних країн. Зміна політичної системи, нестабільна ситуація чи 

погіршення соціальних умов для населення найчастіше справляють великий 

негативний вплив на стан мистецтва країни в цілому, уповільнюючи або 

зупиняючи його розвиток, хоча інколи буває і навпаки – формують систему 

нових мистецьких тенденцій. Специфічні технологічні та технічні 
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особливості виконання, які потребують особливих умов, нестача необхідного 

матеріально-технічного забезпечення інколи призводили до того, що в часи 

бурхливих політичних подій мистецтво вітража практично припиняло свій 

розвиток. Враховуючи особливості матеріалів, необхідних для виконання 

вітражів, можемо зробити висновок, що вони часто не витримують перевірку 

часом, адже крихким творам важко встояти перед тиском повсякденності. 

Після повного занепаду і подекуди заборони вітражів із часів революції 

1917 року як зразків буржуазного мистецтва художній вітраж був 

відроджений лише у другій половині ХХ ст. у роботах українських 

монументалістів. Шукаючи натхнення у доробку литовських та російських 

вітражистів, київські художники творили сторінки історії українського 

мистецтва. 

Новий етап радянського монументального мистецтва розпочав свою 

історію у містах України, які відновлювалися після руйнувань, заподіяних 

Другою Світовою війною. У цей час більш актуальними стають твори, які 

сприяють активному впровадженню у життя ленінського плану  

монументалізму. Пропагування комуністичного способу життя, теми світлого 

радянського майбутнього мали обов’язково втілюватися у монументальних і 

декоративних творах. Радянське монументальне мистецтво, що формувалося 

як мистецтво тимчасових пам’ятників, святкової прикраси міста, плаката – 

поступово перетворювалося у невід’ємну складову будівництва у вигляді 

меморіальних комплексів, міських ансамблів, інтер’єрного стінопису, 

віражного живопису громадських будівель [106, с.16-23].  

Уряд УРСР проводив політику, спрямовану на підтримку розвитку 

різних видів монументального мистецтва, зокрема і вітража, які мали стати 

частиною агітаційної кампанії. Наприклад, уже на початку 1950-х рр. О. 

Дейнека відзначає своєрідні художні можливості незаслужено забутого  

вітража, який здатен відображати нашу дійсність у пластичних образах як 

техніка монументального живопису, а також наголошує, що нова 

архітектура, у якій застосовується велика кількість скла, могла б 
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представляти вітраж у всій багатоманітності його проявів: скло кольорове, 

травлене, гравіроване, оброблене контррельєфом тощо [61, с. 50]. Постанови 

Центрального комітету партії регулювали розвиток образотворчого 

мистецтва, зокрема у них наголошувалося на ідеологічному спрямуванні 

творів та їх тематики. Серед пріоритетних завдань проголошувалися такі: 

боротьба за «високоідейні» твори, які б відповідали інтересам держави;   

критика творів «ідеологічно шкідливих», аполітичних та песимістичних; 

боротьба з натуралізмом та формалізмом [114, с.173]. Актуальним 

залишалося також питання синтезу мистецтв, зв’язок ідейно-образного та 

композиційного рішення монументального твору та архітектурного 

середовища [21].  

Початок широкого використання вітражів в архітектурі більшості  

радянських республік припадає саме на 1960-і рр., що знаходить 

підтвердження у дослідженні розвитку монументального мистецтва СРСР В. 

Толстого. До цього часу вітраж був поширений в архітектурних спорудах 

Литви і Латвії. Після першої, досить успішної виставки творів сучасного 

литовського вітража у Москві (1961 р.) та виставки вітражів трьох республік 

Прибалтики (1965 р.) захоплення мистецтвом вітража почало стрімко 

зростати і в багатьох інших республіках Союзу [192]. Набував популярності 

вітраж і на території України та у творчості київських художників-

монументалістів. 

Зважаючи на ці обставини, можемо констатувати, що художній вітраж 

Києва починав своє нове життя практичною з нуля. Вороже ставлення до 

минулого, а тим більше до зразків мистецтва початку ХХ ст., з боку 

чиновників радянської ідеології, значно обмежувало художників у втіленні 

творчих ідей. «Буржуазний» модерн залишився поза межами нового 

мистецького середовища. Заперечувалася будь-яка подібність до 

середньовічних вітражів, віталася лише нова радянська реальність. Та  навіть 

у цих, досить обмежених рамках, мистецтво вітража поступово здобувало 

нове життя. Якщо монументальне малярство Києва почало активно 



 81 

розвиватися вже у 1920 – 1930-х рр., то художній вітраж у той час практично 

не використовувався у мистецькій практиці.  

Одним із перших в українському радянському мистецтві згадується 

вітраж П. Власенко, використаний в оформленні  виставкового  павільйону 

Радянської України на Всесоюзній сільськогосподарській виставці у 1939 

році [213, с. 335]. Дослідник Ю. Белічко згадує, що робота П. Власенко, а 

саме ескіз вітража площею 120 кв. м під аркою головного входу та розписи 

мали важливе значення у формуванні художнього образу українського 

павільйону.  Вітраж за малюнками художниці був написаний на склі 

олійними фарбами, і в цілому він безпосередньо повторював традиційне 

народне малювання на склі [17, с.122].  

Монументальне мистецтво України радянської доби надзвичайно тісно 

пов’язане з розвитком мистецтва в Росії, що зумовлено історичними та 

політичними обставинами. Українські художники беруть участь в 

оформленні споруд у багатьох містах Радянського Союзу, зокрема у Москві. 

Наприклад, художник-монументаліст О. Мизін керував оформленням станції  

«Київська» Московського метрополітену, де було виконано серію мозаїк 

[114, с.178]. Така співпраця давала змогу впроваджувати технічні та 

технологічні новації у галузі монументального мистецтва, винайдені в інших 

республіках Радянського Союзу, та використовувати практичний досвід, 

здобутий при виконанні тих чи інших об’єктів. 

Це стосується і вітража, який поступово входить у творчість київських 

монументалістів. Великий живописний вітраж зі складною багатофігурною 

композицією був створений для павільйону Української РСР на Всесоюзній 

сільськогосподарській виставці у Москві (1954 р.). Цей вітраж розміром 8.45 

х 8 метрів встановлено над входом у павільйон. Над ескізами твору 

працювали українські художники Г. Боня, В. Давидов, С. Кириченко. На 

вітражі, присвяченому 300-річчю возз’єднання України з Росією, змальовано 

прийняття цього рішення Переяславською Радою. В центрі вітража 

закомпоновано виразну фігуру Богдана Хмельницького з високо піднятою 
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рукою [135, с.76]. Згадуючи цей вітраж, М. Воронов зауважує, що у цьому 

випадку вдало використано традиційні прийоми у поєднанні з новою 

тематикою. Водночас він звертає увагу на те, що власне архітектура 

павільйону дає змогу бачити вітраж у цілому лише зблизька, наразі з більшої 

відстані це зробити неможливо – заважають внутрішні перегородки 

павільйону, отже, побачити вдається лише частину твору, що значно звужує 

сприйняття вітража як архітектурно-декоративної частини середовища. 

Виконувався вітраж у Ризі, під керівництвом художників Я. Біне, А. Вілкінса 

у вітражній майстерні комбінату «Максла» [13, с. 123]. У  художньо-

образному рішенні вітража «Переяславська Рада» застосовано 

натуралістичну розробку образів та середовища у традиціях багатофігурного 

жанрового живопису з використанням розпису у моделюванні об’ємної 

форми. Зважаючи на те, що вітраж виконувався у Латвії, на загальний образ 

твору вплинули і місцеві традиції щодо розробки та виконання вітражів. 

Зокрема металеві перетинки лише повторюють абриси зображення та не 

мають певної конструктивної структури, фактично повторюючи у склі 

живописну картину (іл. 3.1.1, 3.1.2). Подібний принцип виконання можна 

побачити і у латвійських вітражах тієї доби (наприклад, вітраж «21 червня 

1940 р.» у будівлі Президіуму Верховної Ради Латвійської РСР. Художники 

Е. Трейлон, Е. Цесниєк, В. Вімба).  

 Дослідник українського художнього скла В. Рожанківський згадує про 

використання у створенні вітража «Переяслівська Рада» техніки складання 

різнокольорового скла за допомогою свинцевої оправи та додаткового 

розпису. Крім того, він зауважує, що ця техніка, подібна до середньовічного 

вітража, не знайшла на той час поширення в Україні, проте було зроблено 

спроби виконання вітражів з використанням нових технічних прийомів і 

засобів. Одним із таких експериментів є вітраж-мозаїка, спосіб виготовлення 

якого був розроблений на Київському скло-термосному заводі (іл. 3.1.3). Як 

зазначає автор, цей вид вітража відрізняється багатством світлових та 

кольорових ефектів, що відкриває перед художником нові можливості для 
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створення різноманітних зображень. На Київському скло-термосному заводі 

за проектом академіка О. Тація як варіант оформлення українського 

павільйону ВДНГ було виготовлено близько десяти таких вітражів із 

квітковим орнаментом [170, с. 116-119]. 

Вітражі починають використовувати у комплексному оформленні 

нових громадських споруд і в Україні. У 1954 році встановлюється вітраж на 

тему «Дружба народів» у Палаці культури будівельників Каховської 

гідроелектростанції у Новій Каховці. Вітраж був виконаний у матеріалі 

також у Ризі, під керівництвом Я. Біне, за ескізами та картоном художника О. 

Мизіна. Картон роботи автор представив у кольорі, в натуральний розмір. На 

великому барвистому багатофігурному вітражі можна побачити групу людей, 

оточену гербами радянських республік, які символізують дружбу  народів 

багатонаціонального Радянського Союзу. У вітражі як додатковий 

декоративний елемент використано вставки-медальйони у вигляді 

п’ятипроменевих зірок із рубінового скла. Ю. Бєлічко характеризує 

композицію цього вітража як статичну, рішення його відзначається 

символічністю [16, с. 185 – 191]. Співпраця з ризькими виконавцями вітражів 

була в ті роки розповсюдженим явищем і в інших республіках Радянського 

Союзу. Зокрема, художники Я. Біне, А. Вілкінс виконували вітражі за 

ескізами П. Коріна у Москві тощо [135, с.76 – 77]. 

Архітектура 1960-х рр. будувалася на поєднанні скла і бетону, де скло 

виконувало лише функціональну роль джерела природного освітлення у 

приміщенні. Встановлення вітражних вікон не передбачалося у проектуванні 

нових будівель (у старих будівлях кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

передбачалися фігурні отвори для декоративних вітражних вставок, особливо 

в архітектурному модерні). У цей період значно більшої популярності 

набували монументальні мозаїчні композиції, розраховані на сприйняття з 

відстані, чим можна пояснити незначну кількість вітражів, виконаних 

упродовж цього часу. Спочатку це були, переважно, імітації вітража з 
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використанням розпису фарбами, кольорової плівки чи інших матеріалів та 

декоративна обробка скла, пізніше з’являється класичний вітраж. 

У період 1950 – 1960-х рр. у техніці вітража працюють Г. Зубченко, Є. 

Роганова–Старостіна та інші. Г. Зубченко виконує розпис на склі «Політ у 

космос» для дитячого садка у Києві, а також є автором вітража (розпис по 

склу із застосуванням піскоструменевого апарата) для дитячого садка 

будівельників Київської ГЕС, на якому художниця зобразила казкових 

персонажів (1962 р.). Є. Роганова–Старостіна розробляє вітражі для готелю 

«Інтурист» у Києві [126, с. 25]. У 1953 році Г. Довженко створює вітражі для 

літнього кінотеатру в Новій Каховці – геральдичні та сюжетні композиції, 

нанесені на червоне скло за допомогою піскоструменевого апарата [133, с. 91 

– 99]. Літературну тематику відображено у вітражі Є. Ковтуна, створеного за 

мотивами «Енеїди» М. Котляревського, в кафе будинку літераторів у Києві 

(1967 р.) [213, с. 335]. Техніка вітража використовується і в оформленні 

кінотеатру «Україна» – художник Є. Роганова (1960-і рр.). Зображення було 

виконано у дусі доби індустріалізації. У центральній частині  вітража 

зображено символічний образ України на тлі соняшника,  у правій – 

Дніпрогес і лиття сталі, зліва – серп і молот, грона винограду, колос – усе це 

мало символізувати досягнення народного господарства радянської України. 

Дослідник М. Пекаровський  зазначає, що для цього вітража характерними є 

риси національної самобутності, зокрема особливу увагу привертає 

центральний образ, який через поєднання у ньому відкритих червоних, 

чорних, зелених та жовтих кольорів стає близьким до сприйняття його як 

народного. Він також зауважує, що вітраж «Україна» є новою і оригінальною 

формою художнього рішення з огляду на технічне виконання, а саме через 

наклеювання кольорових скляних елементів на вітринне скло за допомогою 

епоксидної смоли [151, с. 20 – 23]. 

Окремо слід розглянути творчість однієї з перших прихильників 

класичного вітража серед київських монументалістів І. Левитської. Після 

закінчення факультету монументального живопису Львівського інституту 
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прикладного і декоративного мистецтва у 1954 році І. Левитська працює над 

відродженням вітража як повноцінного виду монументального мистецтва. 

Натхненна давніми зразками творів із кольорового скла, художниця шукає 

будь-які технологічні можливості для створення вітражних творів, 

експериментує з полімерними смолами. Новатор у своїй галузі, вона не 

боялася ризикувати ані з новими технологіями та матеріалами, ані з 

бюрократичними перепонами на шляху до  своєї мети – поверненню 

несправедливо забутого мистецтва вітража до визнання його таким же 

достойним і востребуваним, як і інші види монументальних технік. Однак 

для повноцінного виконання роботи у техніці класичного вітража тоді не 

вистачало ні необхідних матеріалів, ні практичного досвіду. Проте бажання 

відродити художній вітраж в українському монументальному мистецтві 

змушувало мисткиню шукати альтернативні технології.  Вона розробляє 

власну техніку створення віражного вікна з полімерних смол.  

У техніці акрилату було виконано вітраж «Пісня про Верховину» (1959 

р.), що експонувався на виставці, присвяченій московській декаді 

українського мистецтва (іл. 3.1.4), вітраж «Лісова пісня» (1962 р.) для  музею 

Л. Українки у Києві (іл. 3.1.5) та інші. У цих монументальних роботах 

очевидні пошуки майстринею особливої пластики та образної мови, що 

поєднують у собі виразність і багатоманітність живописних творів та 

узагальнені форми монументального мистецтва. На прикладі вищезгаданих 

вітражів можна простежити спробу переходу від натуралістичного вирішення 

фігур до формального узагальнення. На загальне сприйняття також впливає 

відсутність металевих перетинок, характерних для творів, виконаних у 

техніці вітража, які відіграють особливо важливу роль у формуванні 

цілісного образу. 

У 1961 році до відзначення 100-річчя з дня смерті Т. Шевченка, у 

рамках роботи над художнім оформленням музею Т. Шевченка в Каневі, 

було створено великий вітраж для одного з приміщень будівлі. Він був 

відтворений за картонами В. Кричевського та виконаний І. Левитською. 
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Працювати над проектом меморіального музею Т. Шевченка при могилі 

поета В. Кричевський почав ще у 1929 році, разом зі своїм помічником і 

колишнім учнем П. Костирком. В. Кричевський планував оформити будівлю 

в українському стилі, тобто зробити декоративне оздоблення інтер’єрів  у 

вигляді геометричних орнаментів на стовпах та експозиційних стендах, 

плафонні орнаментальні розетки – на стелях. В ескізах інтер’єру музею, 

датованих 1936 роком, навпроти сходів можна побачити велике потрійне 

вікно з орнаментальними вітражами [150, с. 93 – 95]. Малюнок цих вітражів 

розроблено В. Кричевським у контексті загального декоративного рішення 

інтер’єрів музею на основі трансформованих українських мотивів. Вітраж 

складається з повторень рапорту геометризованого рослинного орнаменту. 

Стилізовані зображення квітів та колосся створюють основний малюнок 

орнаменту, елементи якого підкреслюють символіку народного мистецтва. У 

творі відчутним є досконале вивчення та розуміння автором орнаментів 

народного мистецтва, які він досліджував протягом усього життя, а також 

майстерне володіння трансформацією народних символів у сучасні образи. 

Для створення цього вітража І. Левитська використала технологію 

полімерних смол (іл. 3.1.6). На жаль, до нашого часу вітраж не зберігся [119, 

с. 32]. 

У наступні роки І. Левитська продовжує шукати будь-які можливості 

для створення справжнього вітража з кольорового скла. Тут стає у нагоді 

багатий досвід прибалтійських вітражистів. У 1963 році І. Левитська відвідує 

московську виставку «Литовський вітраж», яка справила великий вплив  на її 

подальші творчі пошуки у монументальному мистецтві. Надзвичайно 

глибоке враження від побачених сучасних вітражів з об’ємного скла, які 

трактувалися вже не як вікно, а як частина архітектури, надихає мисткиню на 

творчі експерименти та нові відкриття у галузі мистецтва вітража. 

Знайомство з литовськими вітражистами допомагає їй втілити у життя давню 

мрію про створення справжнього класичного вітража з кольорового скла. 



 87 

У 1964 році І. Левитська розробляє вітражі для музею Т. Шевченка у 

Києві, які були виконані вже з художнього скла за класичною технологією у 

Литві, в майстерні вітражиста З. Лауринайтиса.  За задумом художниці 

темою вітражів мали стати  образи республік, де пройшло життя поета – 

Україна, Росія, Литва і Казахстан. Композиція складається з двох 

прямокутних вікон, видовжених по вертикалі з арковим завершенням. 

Фігури, зображені на вітражах, представлено у характерному національному 

вбранні республік Радянського Союзу, що символізують образи братніх 

народів. Постаті вирішено досить узагальнено, помітна конструктивність 

графічної побудови композиції. Відчувається прагнення художниці 

максимально використати монументальну виразність технології вітража. 

Додаткового декоративного ефекту вдалося досягти завдяки поєднанню 

ритмів великих та дрібних елементів. На подвійному склі синього кольору 

піскоструменем вигравірувані білим слова Кобзаря: «І мене в сім’ї великій, в 

сім’ї вольній, новій, не забудьте пом’янути незлим тихим словом» (іл. 3.1.7, 

3.1.8). 

Через десять років після встановлення вітража він був демонтований 

під час ремонтних робіт у приміщенні музею. Пізніше у своїх спогадах І. 

Левитська напише: «На жаль, мій вітраж було також приречено, як все, що 

називалося «проїсками буржуазного католіцизму» [118, с. 95 – 96].  

У пошуках нових технічних можливостей у мистецтві цікавим творчим 

експериментом стала робота «Дедал та Ікар» в актовому залі 

гідроелектростанції у Трипіллі (1962 р.). Цей твір  створено у техніці 

гравірування на склі. Власне сама техніка виконання зумовлює площинне, 

практично контурне зображення фігур. Цей твір відображає прагнення 

людства осмислити та  підкорити природні стихії та  нестримну енергію 

Всесвіту. Виразним центром композиції стає образ Ікара, що відривається від 

Землі, котрого зображено у верхній частині твору. Постать Дедала у нижній 

частині – статичніша, зображена у профіль.  
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Продовжуючи роботу з кольоровим склом, художниця створює низку 

цікавих творів із литого скла, які виконуються в матеріалі також у Литві. У 

цій новій техніці створено вітраж: «Троянди та виноград» (1966 р.) для музею 

М. Рильського, на якому зображено дівчину у національному вбранні, що 

тримає грона винограду та квіти. Узагальнене декоративне композиційне 

рішення вітража продиктоване технологічними вимогами виготовлення 

вітражів із литого скла (іл. 3.1.9). 

Працюючи над створенням меморіального музею відомого етнографа 

В. Гнатюка в селі Велеснів Тернопільської області,  І. Левитська  разом з 

істориком І. Геретою та архітектором Ю. Кисличенком виконує ще один 

невеликий об’ємний вітраж – «Рідна пісня» (1966 р.) (іл. 3.1.10). Фігури 

стилізовано відповідно до технологічних вимог виконання вітража, помітний 

пошук пластичної форми, що якнайкраще розкриває зміст композиційного 

задуму, а також підкреслює та збагачує декоративні якості художнього скла  

[118, с. 92 – 101; 119, с. 31 – 44, 57 – 63]. 

Друга половина 1950-х – 1960-і рр. припадають на період панування у 

мистецтві соціалістичного реалізму, основним завданням якого стало 

пропагування радянського способу мислення, а мистецтву відводилася роль 

допоміжного інструменту  в ідеологічній боротьбі. Проте саме у період 

«відлиги», у першій половині 1960-х рр., було створено відносно сприятливі 

умови для відродження національної культури зокрема для розвитку 

монументального мистецтва в Україні. Піднесення ідей патріотичного 

спрямування серед населення значно вплинуло на тематику монументальних 

творів, у тому числі і вітража. Проте з часом поширення національно-

патріотичного руху переростає у політичне протистояння представників 

культури та мистецтва,  які не погоджувалися творити в умовах постійних 

обмежень, що диктувалися діючою владою. Стрімкий розвиток 

національного руху кінця 1950-х – першої половини 1960-х рр. збентежив 

представників апарату влади, що зумовило низку арештів і переслідувань та 

хвилю репресій, спрямованих проти діячів культури і мистецтва. 
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Символічним для мистецького життя Києва того часу став «розбитий 

вітраж» у червоному корпусі Київського державного університету ім. Т. 

Шевченка, знищення якого ознаменувало кінець періоду «відлиги» та 

початок хвилі репресій стосовно представників культури і мистецтва (іл. 

3.1.11). 

У 1964 році Київський державний університет ім. Т. Шевченка замовив 

Спілці художників вітраж до дня відзначення 150-річчя поета. Ескізи 

майбутнього вітража були схвалені ректором університету і затверджені 

художньою радою. Над створенням вітража працювала група художників – 

П. Заливаха, А. Горська, Л. Семикіна, Г. Зубченко, Г. Севрук. Художники 

почали виконувати на склі центральну частину запланованого триптиху у 

натуральний розмір. У день відзначення ювілею Т. Шевченка ректорат 

прийняв рішення закрити виконану імітацію вітража на склі, щоб не 

допустити до нього громадськість. Несподіваним стало раптове 

розпорядження ректора університету щодо зняття твору. Під час демонтажу 

більша частина вітража була розбита та пошкоджена [146, с. 223]. 

Головними аргументами щодо акту знищення роботи були висновки 

ректорату про ідейну «хибність» сюжету роботи, що суперечить головним 

вимогам соціалістичного мистецтва – зображенню позитивної радянської 

дійсності. Авторів звинуватили у тому, що Т. Шевченко ніби зображений за 

гратами. Насправді ж це були горизонтальні та вертикальні металеві тяги, що 

скріплювали окремі фрагменти скла в єдину картинну площину.  Такі 

перетини є необхідними для створення вітража, адже вони тримають велику 

масу скла  [198, с. 157 – 164]. 

Художники, які працювали над створенням вітража,  зазнали нищівної 

критики. Пізніше А. Горську та Л. Семикину виключили зі Спілки 

художників, а О. Заливаху за звинуваченням у антирадянській 

націоналістичній агітації та пропаганді у серпні 1965 року було заарештовано 

та згодом відправлено у табори [52, с.23].  
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В ескізі вітража, що зберігся, можна побачити основний творчий задум. 

Як вже зазначалося вище, у центральній частині триптиху зображено Т. 

Шевченка та  постать жінки зі схиленою біля нього головою. З боків – образ 

кобзаря як уособлення української культури та матері з дитиною – образ 

Богородиці, що втілює духовний світ людини. Для вирішення колористичної 

схеми композиції обрано чисті, яскраві кольори.  Колір у даному випадку 

має, окрім естетичного, ще й символічне значення. Наприклад, яскраві 

червоні відтінки тла центрального фрагменту посилюють напругу та 

підкреслюють емоційність образу. Бокові частини виконано у нейтральних 

тонах, що візуально врівноважує композицію. Колір у цій роботі підсилює 

емоційне сприйняття твору глядачем. А. Горська, співавтор цієї роботи, 

наголошувала на тому, що колір – це одна з головних складових твору, 

особливо у народному мистецтві, адже колір створює загальний образ. У 

листі до О. Заливахи А. Горська пише: «Колір – зміст, душа, історія народу» 

[5, с. 51].  

 Основою центральної частини композиції та загального ідейного 

спрямування твору стала мозаїка малих форм О. Заливахи «Борітеся – 

поборете». Ця мозаїка – одна з перших робіт, у якій автор намагався втілити 

власні думки та почуття, образи були народжені в уяві художника, а не 

продиктовані вимогами чиновників чи замовника. У 1964 році у Києві, О. 

Заливаха почав працювати над мозаїкою, де Т. Шевченко постає як образ 

революційного духу, який став підкреслено актуальним у  1960-х рр. [52, 

с.22]. Керувала виконанням проекту  у матеріалі А. Горська, що теж 

позначилося на загальному стилістичному та колористичному вирішенні 

композиції, образному трактуванні постаті Т. Шевченка [148, с. 15 – 17].  

Нагадаймо, що за часів Радянського Союзу постать Т.Шевченка 

популяризували як співця рівності та братерства, і це лише підтримувало 

основні ідеологічні засади комуністичного режиму. Проте у згаданому вище 

вітражі слова Т. Шевченка «Возвеличу отих рабів німих! Я на сторожі коло 

їх поставлю слово»  прозвучали на той час занадто провокаційно. 
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У 1965 році в журналі «Сучасність», який видавався у Мюнхені, було 

надруковано статтю «Знищення вітражу Т. Шевченка», де розглядалися 

причини знищення твору, зокрема одна з них – революційне звучання 

процитованих рядків: «Можна припускати, що ця цитата, як і персоніфікація 

України не вкладалися в партійну лінію пропагандивного крику про «квітучу 

незалежну Україну» і нагадували про справжній стан гноблення її під 

сучасним російським шовіністичним режимом...» [80, с.104 – 107]. 

Знищення цього вітража – знакова подія для періоду, що був 

позначений протистоянням руху шістдесятників та радянської системи. 

Мистецтво того часу повною мірою відображало взаємозв’язок і взаємовплив 

соціально-політичної системи на культурне життя столиці та на формування 

специфіки мистецького середовища Києва. 

А. Горська, Л. Семикина, О. Заливаха разом із В. Задорожним, В. 

Зарецьким та іншими митцями були одними із засновників фольклорного 

стилю 1960-х рр. Пропагування ідей національного відродження стало 

основою низки творів відомих митців [129, с.13, 20 – 28]. 

Якщо розглядати творчість П. Заливахи, А. Горської, Л. Семикіної, Г. 

Зубченко, В. Зарецького у  галузі монументального мистецтва, можна 

побачити багато спільних рис, зокрема це пошуки нового національного 

стилю, в якому відобразилися образи українського народного мистецтва. Їхні 

роботи вирізняються своєрідною пластичною мовою, для якої характерними 

є семантичні елементи та образи національного значення. Ці художники 

започаткували національний напрям в українському монументальному 

мистецтві. У їх мозаїчних творах відчувається помітний вплив  таких 

народних художників, як М. Приймаченко, Г. Собачко, інших. У них 

переважають чисті, яскраві кольори, притаманні саме народному мистецтву. 

Цикл вищезгаданих мозаїчних панно виконано вже після 1964 року, проте 

можна припустити, що  розбитий вітраж – це результат перших спроб 

створення своєрідного національного стилю в мистецтві. У цьому вітражі 
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втілено нові засоби виразної образно-символічної мови, що передбачає 

асоціативність сприйняття картинної площини.  

До значимих творів мистецтва вітража кінця 1960-х рр. слід віднести 

вітраж-триптих «Т. Г. Шевченко і народ», створений у 1969 році для 

Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Над ним працювали 

художники В. Задорожний, Ф. Глущук та Є. Перевальський [58, с.6].  

Вітраж «Т. Г. Шевченко і народ» виконано у класичній техніці з 

плоского кольорового скла. Композиція статична, художньо-пластичне 

рішення досить умовне, форми спрощені, близькі до геометричних. Обличчя 

змодельовані за допомогою тонових та кольорових співвідношень 

художнього  скла та лінійної графіки металевих протяжок, з урахування 

технологічних вимог до виконання вітража. Лінії  металевої конструкції, яка 

тримає великий об’єм скла, виконують не лише технічну роль, а і 

композиційну – площина вітража поділена на різні за формою та розміром 

прямокутники, які підтримують загальну композиційну структуру.  

Колористичне рішення, насичене активними яскравими кольорами, 

відіграє не менш важливу роль у формуванні естетичного враження, ніж 

змістове наповнення, авторська ідея твору та стилістика трактування фігур. У 

вітражі використано переважно червоні, жовті, помаранчеві кольори, які 

співзвучні з екстер’єром будівлі яскраво-червоного кольору. Цілісного, 

ефектного звучання вітражу надають введені у композицію акценти – 

невеликі шматочкі блакитного скла (іл. 3.1.12 – 3.1.14). 

Підсумовуючи розглянуті особливості розвитку монументального 

мистецтва та вітража 1950 – 1960-х рр., можемо простежити значну 

трансформацію якісного використання вітражних композицій в архітектурі. 

Розглядаючи в цілому розвиток монументального мистецтва з часу 

становлення радянської влади на території України, помічаємо такі 

характерні особливості монументального малярства, як плакатність 

зображень, узагальнене рішення фігур, акцентування на кольорі, 

використання спрощеного образу. Як пише В. Толстой, коли життя дещо 
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стабілізувалося після революційних подій, виникла потреба оформлення 

нових громадських споруд та створення монументальних творів, що 

відбивають революційні події. На думку В. Толстого, ця традиція стінопису 

бере початок від барвистих народних розписів селянських хат, тому така 

особливість втілення монументальної пропаганди в Україні надає їй 

національно-своєрідного характеру [205, с. 144 – 145]. Проте слід зазначити, 

що таке твердження є дещо поверховим, адже у монументальному мистецтві 

подальших років спостерігаються риси давньоруської графіки та іконопису, 

відчуваються традиції візантійського монументального фрескового 

живопису. Пізніше особливості народного мистецтва витісняються грубим 

насадженням соціалістичного реалізму з підкреслено натуралістичним 

трактуванням образів. Звісно, ці стильові характеристики мистецької 

практики торкнулися і мистецтва вітража. У перших зразках вітража 

очевидним є фактичне перенесення живописної композиції у скло зі 

збереженням основних зображальних якостей станкового мистецтва та 

жанрового живопису або декоративного розпису. На формування 

індивідуальних художніх якостей монументальних творів безпосередньо 

вплинуло посилення ідеологічної ролі радянського монументального 

мистецтва. І справді, багато зразків таких робіт часто мають підкреслено 

ідейне звучання, іноді на шкоду художній цінності. Поширеним явищем стає 

використання певних штампів (динамічна фігура з піднятою рукою: 

робітник, колгоспник, політичний діяч), оспівування робітничих професій, 

демонстрація досягнень технічного прогресу та індустріалізації, героїчні 

сцени, пов’язані з подіями Другої світової війни чи становленням радянської 

влади. Подібна тенденція простежується у різних мистецьких жанрах. Поряд 

з іншими видами художньої творчості вітраж також визначався характерною 

для творів радянського монументального чи декоративно-ужиткового 

мистецтва особливістю, коли декоративні мотиви народної творчості та 

орнаментики поєднувалися із зображенням сцен трудової діяльності 

радянської людини (робітників, колгоспників, учених, інженерів тощо) чи 
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навіть реалістичними портретами політичних діячів, що мало створювати 

враження розвитку національних культур різних республік СРСР. Утім, нове 

для радянського Києва мистецтво вітража навіть за таких умов поступово 

увійшло до арсеналу монументальних технік київських художників. У 1950-х 

рр., як і на початку ХХ ст., художники звертаються до співпраці з 

виконавцями з Риги, що мали значний досвід у проектуванні та виконанні 

вітражів, необхідну матеріальну і технічну базу, важливі теоретичні знання. 

Згодом у мистецтві починають простежуватися інші тенденції 

художньої образності. Поширення ідей національно-патріотичного руху у 

творчості українських митців вплинуло на популяризацію демократичних 

тенденцій в українській культурі, зокрема це стосується  творів мистецтва та 

літератури. З початком періоду «відлиги» в українському монументальному 

мистецтві, зокрема стосовно творів київських художників, спостерігається 

виникнення і формування нових тенденцій, притаманних національним 

витокам, які, по суті, суперечать реалістичному зображенню. Монументальні 

твори віднині набувають таких  характерних рис, як площинне зображення, 

узагальненість, колористична локальність. 

Монументальне мистецтво 1960-х рр. сформувалося як самобутнє 

явище української культури. В цілому творчість шестидесятників має багато 

спільного. Це, насамперед, прагнення до відродження національних 

традицій, трансформації їх у сучасні образи, заглиблення в етнографічні 

особливості української культури, вміння використовувати фольклорні 

мотиви та народну символіку [104, с. 1 – 4]. 

Роки шестидесятництва, як свідчить історія, стали добою 

експериментальних новацій як у технологічних рішеннях, так і в образних 

концепціях. Вітраж стає монументальним твором на відміну від 

декоративних («кабінетних») вітражів, що були поширені в оздобленні  

інтер’єрів початку ХХ ст. 

Друга половина 1960-х рр. позначилася зростанням популярності 

вітража серед київських художників. Збільшується кількість замовлень на 
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оформлення громадських споруд. Незважаючи на певні обмеження у виборі 

тематики та подекуди несприйняття новаторства з боку контролюючих 

органів та художніх рад, не можемо не наголосити на сплеску незгасаючого 

ентузіазму художників, в основі творчості яких було прагнення до пошуку 

авторського рішення композицій, нового, високого сенсу творення 

національного мистецтва. На жаль, конче бракувало необхідної технічної 

бази, тож доводилося вдаватися до альтернативних технологій, 

використовувати неапробувані раніше матеріали, наприклад, відливати 

вітражі з полімерних смол (І. Левитська), виконувати розпис на склі (Г. 

Зубченко), наклеювати кольорове скло на основу за допомогою епоксидної 

смоли (Є. Роганова) тощо. Розвиток художнього вітража також відбувався 

завдяки виявленню характерних властивостей матеріалу, з якого він 

виготовлявся. Відбувалися також активні пошуки використання  в 

архітектурній практиці скла як декоративного оздоблення будівель. 

Вагомий внесок у розвиток української культури зробили неоднозначні 

особистості, митці Києва 1960-х рр., зокрема І. Левитська, В. Задорожний, Г. 

Севрук, Л. Семикіна, О. Заливаха, І. Литовченко, В. Прядко, інші. Багатьох 

художників об’єднувало спільне прагнення створювати монументальне 

мистецтво, використовуючи декоративне оформлення архітектурного 

середовища. 

Отже, можемо зробити висновок, що починаючи із середини 1950-х рр., 

використання вітража (та його аналогів) для оздоблення нової архітектури 

стає звичним явищем, проте ці твори більш доречно називати 

експериментальними, тобто такими, які слугували, в основному, для 

оздоблення інтер’єру. У цей час помічається намагання художників розкрити 

можливості цієї забутої техніки через практичні втілення. Перші вітражі того 

періоду більше нагадували твори станкового мистецтва, тобто  живописний 

малюнок просто переносився на скло. Такі методи творчих розробок у той 

час зустрічаються зокрема і у вітражах художників Литви та Латвії. Крім 

того, стикаємося і з досвідом використання кольорового скла, яке слугує 
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додатковим яскравим декором в оформленні орнаментальних вітражів та 

інших технологічних знахідок у роботі з монументально-декоративним 

склом. Згодом виникає тенденція до пошуку власної образної мови у 

розробці вітража та використання технологічних особливостей як 

додаткового засобу художньої виразності. Розглянуті твори вітража 1960-х 

рр., дають змогу констатувати, що цей період став початком для формування 

нових стилістичних особливостей київської школи вітража та пошуку 

індивідуальних рішень у монументальному мистецтві. Загалом 

простежується тенденція відходу від шаблонних ознак вітражних творів 

радянського монументалізму і формування нового національного стилю, 

який народжувався саме у цей час. Незважаючи на певні обмеження 

ідеологічного характеру, багато художників успішно працювали над 

створенням індивідуального авторського стилю, реалізовуючи у своїй 

творчості нові ідеї. 

 

3.2. Основні напрями розвитку та функції вітража в 

архітектурному просторі 1970 – 1980-х рр. (художньо-композиційні 

особливості) 

Безумовною своєрідною якістю творів монументального мистецтва є 

те, що вони існують у зв’язку з архітектурою чи навколишнім середовищем. 

Тому часто саме архітектурна ситуація суттєво впливає на образно-пластичну 

розробку таких композицій. Розглядаючи монументальні вітражі другої 

половини ХХ ст., можемо припустити, що саме особливості тогочасної 

громадської архітектури вплинули на формування стилістичних відмінностей 

та багатоманітність художніх пластичних рішень вітражів. 

Початок масштабного будівництва нових архітектурних споруд 

житлового та громадського призначення 1970 – 1980-х рр. став поштовхом до 

підвищення попиту на художнє оформлення будівель. Одноманітні 

архітектурні форми потребували додаткового застосування декоративних 

рішень для створення завершеного образу. Вирішення проблеми поєднання 
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практичних та естетичних якостей будівель покладалося на створення 

відповідних зразків монументального та декоративно-прикладного 

мистецтва. Художні твори у цьому випадку виконували відразу кілька 

завдань: надавали індивідуальних рис типовим архітектурним проектам, 

підкреслювали функціональне призначення будівлі, відігравали важливе 

значення у формуванні загальної архітектурної естетики. Значну роль у 

розвитку мистецтва цього історичного періоду відіграла спрямована політика 

партії щодо популяризації монументальних творів серед населення країни. 

Аналізуючи зв’язок художніх особливостей вітража в архітектурі початку ХХ 

ст. та другої половини ХХ ст., можемо зафіксувати такий факт: на 

формування стилістики радянського вітража не впливали мистецькі 

особливості попередніх художніх стилів, навпаки – завдання не допустити 

подібність до мистецтва модерна чи готичних вітражів стало основною 

вимогою до художніх інтерпретацій тогочасного вітража. У подальшому ця 

обставина  вплинула на тенденції розвитку вітража як самодостатнього виду 

монументального мистецтва, який за образотворчими якостями та основними 

засобами виразності спочатку був наближений до інших  видів 

монументальних творів радянської доби і лише згодом отримав власні шляхи 

розвитку, сформувавши образну мову засобами кольорового скла та світла зі 

своїми специфічними пластичними рішеннями та художніми 

характеристиками.  У вітражі набуває розповсюдження як двомірність 

сюжетної побудови картинної площини, конструктивна лінійна пластика так 

і використання живописних прийомів у розробці монументально-

декоративних композицій. У цьому випадку фактична відсутність традицій та 

історичних зразків вітража у Києві не обмежує художника у мистецькому 

процесі. Якщо на початку 1960-х рр. мова йшла лише про спроби 

відновлення мистецтва вітража та перші експерименти у цій галузі, то у 1970 

– 1980-х рр. вітраж став популярним художнім елементом в архітектурі та 

невід’ємною часткою у комплексному оздобленні інтер’єрів громадських 

споруд і культурних об’єктів Києва. Розглядаючи вітраж другої половини ХХ 
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ст., констатуємо, що зв’язок політичної ситуації в країні та стильових, 

образно-пластичних, ідейно-тематичних характеристик творів стає очевидним. 

Частина робіт містить у собі такі складові соціалістичного реалізму, як 

пропагування інтернаціоналізму, радянської системи суспільних цінностей та 

оспівування промислових та технічних досягнень («Людина – господар 

Землі»). Однак слід зазначити, що в українському мистецтві тієї доби, зокрема 

Києва, формується тенденція, чи швидше напрям у монументальному 

мистецтві, основні характеристики якого сформовані всупереч диктатурі 

соціального ладу. Така форма «культурного протесту» простежується у різних 

видах мистецтва, створюючи свого роду феномен мистецтва протесту, де 

головний акцент робиться на зверненні до культурної спадщини минулих 

років, духовного потенціалу нації в пошуку нових внутрішніх орієнтирів у 

період культурної кризи. 

Актуальна у 1950 – 1960-і рр. радянсько-патріотична тематика згодом 

відходить на другий план. У 1970 – 1980-х рр. теми революційного та 

патріотичного характеру ще залишаються у постійному вжитку, але все 

частіше з’являються твори більш широкого змісту, що підтверджує думку 

про те, що мистецтво має існувати понад політикою. Головним завданням 

творчості стають пошуки нових концептуальних рішень у монументальному 

мистецтві та висока мистецька якість твору, що, у свою чергу, є умовою 

подальшого розвитку та вдосконалення. Деяка станковість та плакатність 

перших вітражів змінюється прагненням конструктивної розробки 

композиційної площини, пошуком оригінальних пластичних та образних 

рішень. Тематика більшості монументальних творів в інтер’єрах громадського 

користування пов’язана з  функціональним призначеням архітектури – 

медичний чи навчальний  заклад, палац культури, музей, санаторій, кафе, 

готель тощо. Найбільш актуальними у монументальному мистецтві стають 

теми взаємодії людини і навколишнього середовища, новітніх досягненнь 

науково-технічного прогресу, підкорення космічного простору, висвітлення 

визначних історичних подій, а також звернення до народних традицій та 
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фольклорних образів. У 1970 – 1980-х рр. актуальними стають теми 

українського народного фольклору та літератури, що висуває відповідні 

вимоги щодо підпорядкування пластичного та кольорового рішення обраній 

темі – використанню у композиційному рішенні традиційних елементів 

національного мистецтва. 

Одноманітні архітектурні планування нових споруд 1960 – 1980-х рр., 

внутрішні приміщення яких розроблені на основі простих прямокутних 

форм, з одного боку, дозволяли використовувати широку різноманітність 

стилістичних рішень, але, з іншого, залишалася проблема створення 

завершеного мистецького твору у поєднанні з архітектурою. Так, Л. Жоголь 

пише, що, чим простіше вирішено елементи архітектури, тим виразніше 

сприймаються твори декоративного мистецтва [69, с. 9]. І справді, безлика 

архітектура слугує ніби нейтральним тлом. Проте іноді вітражі у таких 

інтер’єрах виглядають незавершеними, неначе вирваними з іншого 

середовища та вставленими в існуючі рамки. Інколи великому скляному 

полотну затісно у вузьких коридорах або немає можливості розглядати 

вітраж із досить великої відстані, що є важливою вимогою для цілісного 

сприйняття творів монументального мистецтва. 

Протягом ХХ ст. відбувалася прогресивна популяризація скла у 

будівельній справі, дизайні середовища, монументальному та декоративно-

прикладному мистецтві тощо. Зважаючи на досить обмежений статус 

декоративного вікна чи художніх виробів ужиткового призначення, можемо 

зробити висновок, що поняття «вітраж» може включати широкий спектр 

різнопланових декоративно-монументальних або архітектурних рішень. 

Різноманітність форм та широкий діапазон технічних можливостей дають 

змогу використовувати як масивны об’ємны вітражі з литого скла, так і 

невеликі  композиції з розписом керамічними фарбами або механічною 

обробкою. Конструктивні властивості міської архітектури другої половини 

ХХ ст. формуються у результаті того, що перевага починає віддаватися таким 

матеріалам як бетон, скло, метал, а це не в останню чергу сприяє розвиткові 



 100 

та популяризації мистецтва вітража як художнього та архітектурного 

елемента інтер’єру. З цим пов’язаний новий етап розвитку вітража Києва,  

позначений великою різноманітністю його художніх проявів. Він 

характеризується зміною самої історичної суті вітражного вікна, а саме 

перетворенням вітража на самостійний мистецький чи навіть архітектурний 

об’єкт, переходом від виключно площинного рішення до складної об’ємної 

чи об’ємно-просторової структури. Поступовий процес посилення 

взаємозв’язку між власне сучасною архітектурою та монументальними 

творами, їх взаємопроникнення змінює функціональні якості 

монументального скла. Як архітектура набуває художніх якостей і стає 

завдяки цьому самодостатнім мистецьким об’єктом, так і вітраж може 

перетворюватися на окремий об’ємно-просторовий монументальний твір. 

Протягом цих років помітною є тенденція до постійного урізноманітнення 

образно-пластичних авторських рішень, що дало змогу, аби вітраж вийшов на 

якісно новий рівень. Багато творів київських художників сприяли у той час 

формуванню індивідуальних рис українського монументального мистецтва. 

Аналізуючи розвиток та тенденції вітража у Києві упродовж цього 

періоду, бачимо, що 1970-і рр. на хвилі підвищення популярності вітража та 

інших видів декоративно-монументального мистецтва, позначилися 

пошуками художніх рішень, відповідно до естетичних потреб суспільства 

того часу. Позитивно вплинули на розвиток вітража технологічні новації та 

розширені можливості використання додаткових засобів виразності у вітражі. 

У 1980-х рр. простежується ґрунтовніше заглиблення у процес виявлення 

стилістичних особливостей художньо-образного трактування композицій, 

пошук індивідуальної авторської мови у розробці ідейної концепції 

вітражного твору. Відбувається звернення до суті твору монументального 

мистецтва, естетичної ролі елемента інтер’єру чи екстер’єру, який виконує 

важливу  формоутворюючу функцію в організації цілісної системи 

архітектурної композиції. Все більше майстри починають захоплюватися 

новими можливостями  дизайнерської розробки архітектурного простору, 
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експресивного змістового наповнення художньої площини, які відкриваються 

завдяки використанню кольорового скла. 

Одним із пріоритетних завдань у монументальному мистецтві 1970 – 

1980-х рр. залишається впровадження синтезу мистецтва та архітектури. У 

мистецтвознавчій літературі тих років проблема комплексного рішення 

інтер’єру визначалася як досить актуальна [88, с. 65 – 66; 20, с.7]. Поєднання 

кількох видів монументального чи декоративно-прикладного мистецтва в 

розробці інтер’єру та екстер’єру будівель увійшло у мистецьку практику 

архітекторів та художників. Крім того, Н. Велігоцька зазначає, що у нових 

роботах художників та скульпторів з’являється прагнення до створення 

оригінальних живописних композицій, які збагатять прості геометричні 

форми забудов [24, с. 5]. 

Практика співпраці архітектора і художника ще на стадії 

проектування нової споруди розкрила набагато ширші можливості 

використання декоративно-монументального скла в архітектурі. Таке 

поєднання вітража та архітектури можна побачити у роботі Е. Коткова 

«Наука» (1969 – 1970 рр.) в інтер’єрі Палацу культури Дніпродзержинського 

хімічного комбінату.  

Великий вітраж займає вікна другого і третього поверхів та стає 

зв’язуючим елементом між зовнішнім середовищем та внутрішнім простором 

будівлі [24, с. 7]. За рахунок світлоносних якостей кольорового скла він 

візуально розширює межі внутрішнього простору. Своєрідне образно-

пластичне рішення знаходить художник і для розкриття основної теми серії 

вітражів. Активні  композиції характеризуються складною структурою 

лінійної побудови і застосуванням кольорових і світлотіньових контрастів, 

що надає загального динамічного звучання зображенню. Художня трактовка 

фігур має узагальнений характер,  відчувається дещо плакатне, лаконічне 

рішення композиції (до захоплення монументальним мистецтвом Е. Котков 

певний час працював у галузі плаката). Тло вітражів виконано у холодних 

блакитних, синіх та фіолетових тонах. Фігури виділено за рахунок теплих 
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оранжевих та червоних кольорів, які контрастують із оточенням. У виконанні 

фігур лінії малюнка металевих протяжок живі, пластичні, форми округлі, 

м’які. На противагу їм, у розробці тла використано дрібніші, близькі до 

прямокутних, скляні елементи. Це створює композиційну напругу, 

побудовану на контрастах: теплих і холодних тонів, гнучких і прямих ліній 

(іл. 3.2.1, 3.2.2). Мистецтвознавець З. Чегусова так характеризує цю роботу: 

«Максимально виявлені художні можливості матеріалу. Тут використане 

високоякісне ризьке скло – фактурне, фарбоване не в масі, а з обох боків, що 

надає йому більшої прозорості і нерівномірності по насиченості кольором» 

[215, с.12].  

У період 1960 – 1980-х рр. особливого значення набувала 

відповідальна функція монументального мистецтва як додатковий засіб 

ідеологічного впливу, а саме  популяризація соціальних цінностей та 

можливість зафіксувати для наступних поколінь історичний момент, нову 

щасливу радянську дійсність або бажану видимість цієї дійсності. Художнє 

наповнення внутрішнього простору громадських будівель мало відігравати 

роль провідного елемента у створенні необхідної емоційної атмосфери.  

Велика кількість значимих творів монументального мистецтва 

створена саме для таких поширених громадських закладів, як палаци 

культури, готелі, кінотеатри, навчальні заклади, музеї тощо, кожен із яких 

мав виконувати свою функцію та потребував відповідних художніх рішень. 

Наприклад, важливу роль у масовому сприйнятті відіграє емоційне 

художньо-образне наповнення інтер’єрів, призначених для урочистих подій 

та розрахованих на велику кількість відвідувачів. У статті В. Куцевич, З. 

Помозгової «Палаци урочистих подій: взаємодія мистецтв» наголошується на 

необхідності комплексного вирішення завдань художнього оформлення 

інтер’єрів громадських закладів та створення піднесеної урочистої атмосфери 

під час проведення світських обрядів. Там же згадується вітраж Є. Ковтуна у 

ритуальному залі палацу урочистих подій у м. Черкасах [115, с. 27 – 29]. 

Відомі монументалісти І. Литовченко та В. Прядка створюють вітраж з 
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литого скла на бетонному каркасі «Міцна родина – міцна держава» (1970 р.) 

для палацу одружень у м. Олександрії Кіровоградської області. Цей твір 

характеризується узагальненими формами та чіткою композиційною 

структурою [133, с.93]. 

Незважаючи на конкретні ідейні завдання монументального 

мистецтва у громадських спорудах, можемо простежити, що з часом 

починають формуватися самобутні стилістичні та образно-пластичні художні 

якості вітражів завдяки необмеженому рамками норм і правил творчому 

світосприйняттю. Розглядаючи мистецький доробок київських художників, 

створений протягом 1970 – 1980-х рр., маємо можливість виокремити 

індивідуальні художні риси, притаманні цим творам. Саме у цей час 

проявляються особливості стилістичних пошуків київських художників-

монументалістів. У багатоманітності форм та образів формується кілька 

різнопланових напрямів.   

Частину творів відомих художників, таких як В. Задорожний, І. 

Литовченко, В. Прядка, В. Федько та інші, можна віднести до складових 

формування сучасного національного стилю у мистецтві. «Українські 

монументалісти обирали метод бойчукістів... Цьому сприяла орієнтація на 

прості образи та народно-національний характер стилістики» [219, с. 67 – 68]. 

Їхня творчість позначена великою різноманітністю художніх розробок, на 

прикладі яких можна простежити формування особливостей київської школи 

монументального мистецтва, витоки якої починалися із хвилі популяризації 

національного стилю у мистецтві доби «шестидесятництва», а основні 

тенденції стилістичних напрямів розвинулися в творчості наступного 

покоління молодих монументалістів у 1970 – 1980-х рр. Зі зростанням 

популяризації монументального мистецтва відповідно виникає потреба у 

різноманітності художньо-образних втілень, нових засобів і форм 

монументального скла. Як бачимо, стильові особливості вітража 

формувалися під безпосереднім впливом соціальних, політичних та 

культурних чинників. Так, нові форми художньо-образного чи формального 
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трактування виникали як під впливом системи цінностей, які пропагувалися 

керівництвом країни, так і всупереч ним. 

Художник В. Григоров припускає, що велика популярність 

монументального мистецтва серед художників, у першу чергу зацікавлених у 

відновленні національного стилю в українському мистецтві, була зумовлена 

ширшими можливостями, більшою свободою  у прийнятті творчих рішеннь: 

«Об’єкти були різні, їх призначення вимагало різноманітних художніх 

рішень. Тому і диктат був послаблений... Стилізація, узагальненість форми, 

композиційна свобода – все це у станкових видах протягом десятиліть 

сприймалося як формалізм, а в монументально-декоративному мистецтві 

вважалося «родовою відзнакою» [161, с.28 – 31]. Мистецтвознавець Н. 

Велігоцька  вважає що, «пошуки національної своєрідності монументально-

декоративного мистецтва, робота над формою, метод графічного аналізу 

форми, сповідуваний Михайлом Бойчуком» асоціювалися з мистецтвом 

антирадянським. Боротьба з «формалізмом» змусила українських 

монументалістів відмовитися від формально-стилістичних рішень на користь 

«станково-картинних» форм [22, с. 3 – 5]. Дослідник О. Петрова, 

розглядаючи  історію вітчизняного образотворчого мистецтва та його 

розвиток у 1960 – 1980-х рр. паралельно з іншими течіями «фольклорного 

напряму» зазначає, що звернення до народних витоків посилюється у 

періоди, «позначені кризою панівної образотворчої системи» та спонукає до 

пошуків нових мистецьких концепцій. В усіх видах художньої творчості це 

особливо відчувається у 1980-х рр. [153, с. 10]. 

І справді, радянсько-патріотична тематика давно вичерпала свої 

можливості, зайшовши у глухий кут напрямів та штампів, які вже давно не 

мають під собою ідейного підґрунтя. Художники звернулися до етнічних 

витоків, намагаючись заповнити духовну та образно-чуттєву порожнечу 

соціалістичного реалізму, до пошуку основ культурного надбання, яке 

зберігає ідеї одвічних культурних цінностей, силу духу народу, національну 

самосвідомість. 
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Власним прикладом київські художники змогли утвердити і 

продовжити традиції «шестидесятників», збагативши сучасне національне 

мистецтво своїми оригінальними творами. Досліджуючи монументальні 

твори відомих представників цієї мистецької течії, згадаємо В. Задорожного. 

Серед численних різнопланових художніх технік, якими він оволодів у 

своєму багатому творчому житті, – живопис, різьблення по дереву, гобелен, 

рельєф, мозаїка, але вітраж займає особливе місце у його авторському 

доробку. Виразні та самобутні вітражі цього художника можна віднести чи 

не до найяскравіших творів у скарбниці монументального мистецтва України 

ХХ ст. 

 У 1971 році художник створює великий вітраж площею близько 150 

кв. м., виготовлений із литого скла та бетону «Наша пісня – наша слава» у 

місті Кременчук (іл. 3.2.3, 3.2.4). Підкреслено декоративне пластичне 

моделювання фігур спрямовує глядача до образів народного малярства, 

композиція сповнена ліричними мотивами давнього українського фольклору. 

Відчувається справжнє, глибоке відчуття і розуміння майстром витоків 

духовності нашого народу. Насичені контрастні кольори – синій, червоний, 

золотавий, чіткі  ритми орнаментальних рослинних елементів та символічних 

зображень підсилюють емоційне звучання твору. Пізніше В. Задорожний 

створює низку монументальних робіт у комплексному оформленні палацу 

культури у с. Калита Київської області, серед яких – вітраж «Намисто» (1972 

– 1974 рр.) (іл. 3.2.5, 3.2.6). «Фольклоризаційна асоціативність, образна 

полісемія» – так емоційно окреслює стильові риси творчості В. Задорожного 

мистецтвознавець В. Данилейко [53, с. 9 – 14]. Визначним також є його 

монументальний вітраж «Люди, бережіть землю» (іл. 3.2.7) у місті Біла 

Церква (1976 – 1979 рр.) [58, с.11]. 

Досліджуючи монументальне мистецтво В. Задорожного, 

мистецтвознавець Н. Гаврилко згадує про вплив на його авторську манеру 

інтерпретації традиційних пластичних засобів вітража у творчості 

французького художника Ф. Леже, твори якого набули зовсім нового змісту в 
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контексті сучасного світового мистецтва [34, с. 235]. Щодо відомих творів Ф. 

Леже, то небхідно насамперед відзначити символічне використання симбіозу 

кольору та світла, прагнення до розкриття нових завдань монументального 

вітража у галузі синтезу мистецтв, його соціального призначення та 

відмінність від станкового мистецтва [67, с. 7 – 32]. Водночас у роботах В. 

Задорожного, разом зі створенням справді архітектурної цілісності 

середовища та певним «злиттям» вітража з архітектурою, відчувається також 

помітне акцентування на національних витоках, використанні елементів 

народного мистецтва, традиційної символіки, культурних цінностях етносу. 

У вітражах В. Задорожного, крім символічного образотворчого звучання 

кольору і форми, присутній філософський зміст витоків культурного та 

мистецького надбання українського народу. У його творах усе символічне – 

колір, лінія, форма, пластика, ніби інформаційний зміст закодований у 

художньому образі, де людина  – ланка між духовним і земним. 

Твори художника загалом підкреслено ліричні, глибоко духовні, 

закликають до становлення та возз’єднання нації через культурні 

перетворення та вдосконалення свідомості людини. Тільки через чуттєве 

сприйняття, глибоке розуміння власної культури, давніх духовних цінностей 

можлива позитивна зміна суспільної свідомості. Шлях до національного 

відродження країни полягає через духовне відродження кожної окремої 

особистості.  

Продовжує плідно працювати у галузі мистецтва вітража і київська 

художниця І. Левитська. Більш як тридцять років діяльності І. Левитської у 

мистецтві свідчать про невгамовну натуру справжнього митця, для якого 

мистецтво і є саме життя. Крім монументальних творів, які становлять значну 

частину робіт мисткині, вона створила велику кількість живописних полотен 

та графіки. Проте на першому плані у творчості художниці – вітраж.  

Постійний творчий пошук та експерименти у галузі монументального 

мистецтва тільки підтверджують великий мистецький потенціал та 

безмежність творчої думки художниці. Наприклад, синтез кольорового скла з 
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карбуванням використано у серії вітражів, виконаних у класичній техніці для 

Переяслав-Хмельницького музею археології (1970 – 1974 рр.). У 17-ти 

вітражах зображено яскраві сторінки давньої історії Переяслав-

Хмельницького за часів Київської Русі.  При проектуванні внутрішнього 

простору будівлі архітектор Ю. Кисличенко запропонував залишити 

дерев’яну конструкцію вікон, яка у подальшому стала основою формування 

композиційної схеми вітражів. У середині вікна розташовано прямокутну, 

видовжену по висоті фігуративну композицію. По периметру конструкція 

складається з невеликих прямокутників,  здебільшого з матового скла, на 

яких розміщено тексти, викарбувані у металі.  До кожного окремого 

зображення підбирався текст відповідної тематики з різноманітних 

історичних чи літературних джерел. Такий варіант рішення вітража 

зосереджує увагу на головному центральному фрагменті вікна, що 

контрастує з нейтральним оточенням.  

Стилістичне рішення композицій площинне,  пластичне моделювання 

фігур нагадує мотиви давньоруських зображень. Наприклад, композиція 

«Князь на полюванні» за схемою побудови та використаною кольоровою 

гамою подібна до поширеного іконографічного зображення Георгія 

Переможця зі списом, що вражає змія. Схоже трактування історичних образів 

можна простежити і в інших вітражах. Динамічну сцену боротьби бачимо у 

композиції «Бій з половцями», де контрастне тонове вирішення підсилюється 

експресивністю зображення. У композиції «Будівництво» можна відзначити 

використання прийому зворотної перспективи та характерне розташування 

фігур, яке часто використовують у православному сакральному мистецтві. 

Відомі історичні події лягли в основу таких вітражів, як «Будівництво 

Переяслава», «Князь Володимир», «Убивство Бориса» «Олег у Царграді» та 

ін. У цілому тематика вітражів досить різноманітна – «Ремісники», 

«Торгівля»,  «В кузні», «Веснянки», «Скіфи», «Літописець» – і повністю 

відповідає функціональному призначенню будівлі.   Ця робота мала вагоме 
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значення у творчості художниці і дала змогу заявити про себе як про 

професійного художника мистецтва вітража. 

Згодом була робота над вітражами для будинку композиторів 

«Ворзель» (1977 р.) на тему української музики. У насичених яскравих 

вітражах розкривається тема  розвитку музичного мистецтва України з давніх 

часів і до сьогодення. Це складні багатофігурні композиції – «Партесний 

спів», «Опера М. Лисенка «Тарас Бульба»,  «Молода гвардія», «Революційна 

пісня» та інші (іл. 3.2.8 –  3.2.11). Вітражі виконано у притаманній художниці 

манері лаконічного, конструктивного рішення монументальних творів. Прямі 

рішучі лінії графічного малюнка, які створюють металеві протяжки, додають 

виразності вітражам. Через усі зображення смугами лягає нотний стан, плавні 

лінії якого  контрастують із загальною  геометризованою композицією. Вони 

створюють відчуття руху в композиціях  та підкреслюють обрану тематику 

робіт. Основні постаті, тло композицій та дрібні риси обличь, змодельовано 

за допомогою кольорових співвідношень художнього  скла та лінійної 

графіки металевих протяжок і з урахуванням технологічних вимог до 

виконання вітража. 

Серію вітражів  у класичній техніці створено для клуба-їдальні 

атомної станції у місті Енергодар (1982 р.). «Вода» і «Степ» – основні теми 

цих вітражів, наповнених дохристиянськими мотивами. Тут можна побачити 

декоративну інтерпритацію дерева життя або давній образ козацької «чайки». 

Зображення мають симетричну будову, лінії стають більш пластичними. У 

вітражі серії «Земля» переважають жовті та вохристі тони з додаванням 

червоної та коричневої кольорових гам та блакитних нюансів. Колористична 

схема вітража «Вода» базується на поєднанні синіх та блакитних кольорів з 

контрастними жовтими та коричневими. З боків та внизу композицій 

проходять смуги декоративного геометризованого орнаменту. Яскраві 

вітражні вікна своїми складними декоративними узорами символізують 

багатоманітність та неповторність природи. Світло, яке проходить крізь 
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вітраж, збагачує кольори безліччю напівтонів та відтінків, виразно 

окреслюючи образи природних стихій.  

Важливим періодом у творчості І. Левитської стала робота над 

художнім оформленням станцій Київського метрополітену. Це – великий 

вітраж із кольорового литого скла на станції  метро «Поштова площа», 

карбування на станції «Контрактова площа» та серія декоративних 

композицій з литого скла на станції «Піонерська» (нині «Лісова»). 

Досліджуючи  у деталях творчий шлях І. Левитської відзначимо її 

надзвичайну самовідданість монументальному мистецтву, якому вона 

присвятила понад 30 років життя. Але, на жаль, у нашому суспільстві як тоді, 

так і тепер непоодинокими є випадки, коли інтереси художника взагалі не 

враховуються на фоні комерційних чи особистих інтересів певних 

зацікавлених сторін.  В автобіографічній книзі спогадів «Все моє з собою» І. 

Левитська згадує суперечливі події 1960 – 1980-х рр. у мистецькому і 

культурному житті Києва та сумну історію багатьох монументальних творів. 

Справжньою трагедією для І. Левитської стало  безпідставне знищення та 

демонтаж її монументальних робіт протягом багатьох років. Така доля 

спіткала вищезгадані твори «Лісова пісня» в музеї Л. Українки, вітражі для 

музею Т. Шевченка в Києві, вітраж «Троянди та виноград». Та особливо 

болючим спогадом для художниці було знищення Музею голограм у 

Київській Лаврі, для якого вона створила 12 вітражів на тему українського 

бароко [118, с. 92 – 101; 119, с. 31 – 44, 57 – 63]. Подібні трагедії не обминули 

і твори інших художників Києва, які працювали у галузі монументального 

мистецтва. Роками боротьби з некомпетентністю чиновників для цілого 

покоління монументалістів були  1960 – 1980-і рр., коли далекі від мистецтва 

люди вирішували, який саме твір має право на існування, а що потрібно 

безслідно знищити. 

У творчому доробку І. Левитської важливо відзначити індивідуальні 

риси, характерний «почерк» авторської монументальної мови. Насамперед, 

це лаконічність форм, чітка  побудова композицій, відсутність зайвих 
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деталей, конструктивність художнього рішення, притаманного її 

монументальним творам. Експресивність та багата кольорова палітра 

живописних робіт художниці у вітражах трансформується у виразні графічні 

форми, чітко підпорядковані технологічним вимогам вітражної технології. 

Присвятивши значну частину творчого життя мистецтву вітража, майстриня 

ретельно розробляє кожну наступну композицію, користуючись основними 

принципами роботи з кольоровим склом. Кожен окремий шматочок скла має 

виважену та технологічно доцільну форму, підпорядковану загальному 

характеру твору. Вона використовує всю виразність кольорового скла, не 

шукаючи додаткових засобів у створенні особливої пластичної мови 

улюбленої монументальної техніки, не намагається просто технічно 

переносити у скло художню композицію, а розробляє роботи, в яких образно-

пластичне рішення зображення підпорядковане обраному матеріалу. 

У творах І. Левитської чітко простежується прагнення художниці 

відродити та зберегти своєрідну  культурну традицію українського народу. У 

її вітражах ми бачимо композиції, присвячені літературним творам, сюжети, 

які змальвують визначні сторінки історії та культури України, що свідчить 

про багатий внутрішній світ художниці. Її монументальним роботам 

притаманні спрощені форми, іноді надмірно узагальнені фігури, але  

символічне значення та складне багатогранне інформативне наповнення 

кожного образу розкривають глибокий зміст художнього твору.  

Велика кількість художніх робіт, створена художницею за ці 

десятиліття, дає змогу простежити загальні тенденції розвитку вітражного 

мистецтва Києва у другій половині ХХ ст. – від початкових 

експериментальних робіт до справжніх монументальних творів у міській 

архітектурі. 

Цікаві розробки композиційної площини, відповідно до особливостей 

технології вітража, безперечно є і у творчих доробках багатьох інших 

монументалістів. Акцент на образно-пластичному та стилістичному рішеннях 

часто використовує у своїх творах О. Мельник. У двох монументальних 
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вітражах, що були створені для Київського державного історичного музею, 

бачимо чітке та конструктивне  моделювання головних фігур та загальньної 

площини. Вітражі «Час Ярослава Мудрого» та «Час Нестора Літописця» 

(1977 р.) – це два великі потрійні вікна аркової форми. Вони розміщені у залі, 

присвяченому історії Київської Русі. Композиції виконано у техніці 

класичного вітража з використанням кольорового скла та свинцевих 

протяжок (іл. 3.2.12, 3.2.13). Художник використовує також додатковий 

розпис фрагментів скла керамічними фарбами. Композиції багатофігурні, 

насичені тематичними сценами. На них зображено історичні сюжети, 

пов’язані з життям та діяльністю відомих історичних постатей – Ярослава 

Мудрого та Нестора Літописця. У художньо-образному рішенні автор 

застосовує художні засоби та прийоми традиційного іконопису (зворотна 

перспектива у зображенні архітектури, характерна стилізація фігур) та 

елементи давньоруської книжкової графіки. Особливу увагу слід звернути на 

виважену графічну структуру композицій, розроблених з урахуванням 

пластичних особливостей моделювання зображень для монументальних 

творів у техніці вітража. Відповідно до технологічних вимог зображення 

формуються за допомогою контурів свинцевих протяжок, які створюють 

основу рисунка композиції. Вітражі «Харківська маївка», «Горлівське 

повстання» (1977 р.) в експозиції музею присвячено подіям революції 1905 

року. Ці твори виконані у характерній для автора манері узагальненої 

стилізації та конструктивного підходу в розробці композиційної площини. 

Лінії в основному прямі, з перевагою гострих кутів у членуванні вітражного 

полотна, що підкреслює внутрішню напругу образів та революційне звучання 

тематичних зображень (іл. 3.2.14, 3.2.15). Відчувається прагнення автора 

використати художні особливості технології у створенні композицій, зокрема 

в розробці фігур та оточуючого середовища відповідно до технологічних 

вимог моделювання форм і специфічних характеристик образно-пластичних 

рішень, які найбільше підкреслюють художні якості творів, виконаних у 

техніці класичного вітража.  
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Вітраж-триптих О. Мельника «Пісня», «Дума», «Казка» створений за 

мотивами народної творчості та фольклору, у подібній стилістиці лаконічної 

образної мови. Абриси фігур побудовано за допомогою графічної лінії 

металевої спайки, для виконання  дрібних деталей та об’єму 

використовується коричнева фарба. Виразності творам надає цілісне 

пластичне рішення, конкретизація форм та образів (іл. 3.2.16 – 3.2.18). Такі 

характерні особливості художньої мови  О. Мельника притаманні як для 

вітража, так і для мозаїчних творів чи гобеленів художника. 

Оригінальне декоративне рішення використовує В. Лобанов для 

вітража «Олекса Довбуш» (м. Трускавець, комплексне оформлення дитячого 

санаторію «Джерело» (мозаїка, вітраж 1977 – 1979 рр.). Композиція створена 

за мотивами літературних творів та народних легенд. Автор відтворює 

актуальні для нашого часу сторінки національної історії, використовучи у 

розробці композиції стилістичні прийоми, притаманні народному мистецтву. 

Вітраж розроблено з площинною подачею композиції та узагальненим 

трактуванням  декоративних елементів та образів. У центрі вітражного вікна 

у динамічному русі зображено Олексу Довбуша на коні, погляд його 

сповнений рішучості, душа рветься до бою. Поряд із ним бачимо групу жінок 

з дітьми та літніми людьми, з одного боку, та, чоловіків з іншого. Чоловіки 

на передньому плані стискають у руках рушниці, жінки, ніби захищаючи 

дітей від наближення біди, пригортають їх до себе. Незвичне кольорове та 

тонове рішення твору привертає особливу увагу: фігури автор виконує зі 

світлого, майже білого скла, використовуючи гру нюансних відтінків, 

натомість тло композиції вирішено у насичених контрастних тонах. Увесь 

простір навколо фігур заповнений інтенсивно забарвленим склом багатої 

кольорової гами. Тут бачимо насичені відтінки червоного, жовтого, зеленого, 

синього, оранжевого, блакитного  кольорів із невеликою кількістю прозорого 

скла. Різнокольорові шматочки скла зливаються у декоративний 

орнаментальний мотив на основі стилізованих елементів рослинного та 

тваринного світу, що у вільному ритмі мозаїчної гри яскравих барв 
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створюють візуальну подібність до декоративних творів традиційного 

килимарства чи народної вишивки. У композицію органічно вплетене ім’я 

головного героя. 

Фрагменти скляних модулів для фігури Олекси Довбуша мають 

здебільшого гострі кути та прямі лінії. Так само автор вирішує і фігури групи 

чоловіків. Жіночі постаті виконуються інакше, шматочки скла мають 

пластичніші форми, майже немає гострих кутів у нарізанні скла, абриси фігур 

округлі, лінії плавні. Проникливості та філософського звучання твору додає 

деталізована проробка відкритих частин тіла. На противагу загальному 

силуетному рішенню людських фігур бачимо ретельне тонове опрацювання 

їхніх облич та рук. Подібний прийом використовували традиційно і у 

сакральному живописі, зокрема в іконописі, чим підкреслювалася відмінність 

духовного і матеріального світів. У цьому творі прочитуються художні 

прийоми, більш характерні для техніки мозаїки, зокрема автор звертається до 

системи модульного заповнення площини, де скляні шматочки викладаються 

по формі крупних елементів композиції. Ретельно підібрана кольорова гама 

окремих частинок моделює загальну форму та об’єм (особливо цей прийом 

помітно у моделюванні фігури коня, де присутні відносно великі площини 

споріднених тонів). У творчому доробку В. Лобанова в галузі 

монументального мистецтва є велика кількість мозаїчних панно, що вочевидь 

суттєво вплинуло на характер конструктивного та композиційного рішення 

вітража «Олекса Довбуш» (іл. 3.2.19, 3.2.20). 

Велику площу вітражного засклення можна побачити і у холі 

санаторія «Миргород»  у м. Миргороді (автори Г. Мороз та Т. Мороз). Як 

зазначає В. Задорожний,  це приміщення збудоване у вигляді куреня з 

двосхилим дахом, який замикає собою великі засклені вітражні стіни, що 

мерехтять яскравістю решетилівських килимів та опішнянської кераміки [74, 

с. 78 – 85]. 

У подальшому розвитку мистецтва вітража Києва, починаючи з 

другої половини 1970-х рр., відчувається вплив сучасних мистецьких 
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тенденцій на об’ємно-просторове сприйняття   монументального твору, а 

також звернення до тримірної розробки композиційної площини – 

асоціативно-символічного мистецтва у просторовій системі взаємозв’язків 

елементів архітектурної структури. Протягом 1970 – 1980-х рр. у творах 

київських художників простежується прагнення виявити нові художні якості 

вітража, віднайти ідейну концепцію  та індивідуальну авторську мову. Саме у 

цей час художній вітраж значно посилює свої позиції як окремий вид 

монументального мистецтва, і не дивно, що молоді художники починають із 

захопленням підкорювали відносно нову галузь у мистецькому житті Києва. 

Слід також зауважити, що київські монументалісти вдало використовували 

усі наявні можливості, аби збагатити класичну техніку вітража: випалювали 

скло у муфельних печах для створення певної фактури, експериментували з 

барвниками, випробовували різні способи нанесення малюнка на поверхню 

скла. Особливо успішними були експерименти студентів монументальної 

майстерні Київського художнього інституту [133, с. 91 – 95]. Цим 

пояснюється різноманіття художньо-зображальних засобів, які 

застосовувалися в тодішніх монументальних вітражах. На прикладі 

авторських рішень вітражів О. Гнєдаш, О. Мединського, С. Одайника можна 

простежити окремі тенденції розвитку мистецтва вітража Києва цього 

періоду, зокрема і прагнення розширити зображальні засоби та технологічні 

можливості вітража. 

Можна припустити, що не останню роль у формуванні авторської 

художньої мови цих митців відіграло навчання у Київському художньому 

інституті під керівництвом відомих живописців Т. Яблонської та В. 

Чеканюка. Наприклад, Н. Велігоцька зауважує, що певні станкові полотна В. 

Чеканюка позначені монументальністю, крупними формами та могли б 

вступити у синтез із сучасною архітектурою [20, с. 7 – 9]. Відомі твори 

станкового живопису Т. Яблонської, зокрема сюжетні фігуративні 

композиції, також містять деякі риси монументального мистецтва, 

наприклад, це –  конкретизація форми, декоративність, структурованість, які 
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поєднані з поетичною мовою та вмінням бачити прекрасне у простому. 

«...Співучість малюнка, святковість світосприймання, мажорність живопису, 

тяжіння до декоративності» – так окреслює І. Верба характерні риси творів Т. 

Яблонської другої половини 1960-х – початку 1970-х рр. Крім того, зазначає 

тенденцію до формування образно-пластичних засобів у творчості художниці 

на «...ґрунті поетики народної образотворчості» [27, с. 27 – 29]. Ці 

особливості художнього сприйняття оточуючого середовища можна 

помітити і у роботах її учнів. У цілому монументальне мистецтво 1970 – 

1980-х рр., на які припадають часи активних творчих пошуків згаданих 

художників, позначені суттєвим розширенням функцій, які мало виконувати 

монументально-декоративноме мистецтво та, відповідно, художньо-

зображальних засобів. У таких творах використовуються елементи, які є 

традиційними для станкового живопису: складні сюжетні композиції, 

просторовість, застосування живописних прийомів. Із початку 1970-х рр. 

актуальним стає ліричний напрям, що певною мірою підкреслює своєрідність 

українського монументального мистецтва тієї доби [22, с. 6]. 

У вітражах  «Мрія» і «Політ» художниця  О. Гнєдаш звертається до 

живописних засобів у трактуванні художніх образів і це також своєрідна 

тенденція того періоду. Складна схема двох багатофігурних композицій  

привертає увагу глядача насиченою деталізацією  художньої розробки 

постатей та експресивним рішенням сюжету. Використання діагонального 

розвитку руху в композиції надає зображенням додаткової динамічності. 

Велику роль у формуванні загального враження відіграють і тонові 

співвідношення та градації споріднених кольорів у розробці композиційної 

структури. У вітражі «Політ» основні композиційні елементи сконцентровані 

у центрі площини вікна та виділені за рахунок контрасту із безбарвним тлом. 

Чотири фігури зображено у динамічному русі, в оточенні декоративного 

мотиву стилізованих  природних форм. Образне рішення фігур 

характеризується пластичними лініями. Деталізація зображень, зокрема 

обличь і рук, формується за рахунок додаткового розпису та моделювання 
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об’єму фарбою. Вітраж «Мрія» відрізняється більш насиченим сюжетом, де 

зображення займає всю площину вітража, проте у ньому використано 

подібну композиційну схему співвідношень насиченого тону елементів 

першого плану та нейтрального тла. У рішенні тла композиції такі структурні 

елементи, як біле скло та пластична лінія металевих, протяжок створюють 

відчуття присутності «повітря», яке оточує ключові образи та робить їх більш 

виразними. Цікавою є художня розробка фігур, коли моделювання об’єму за 

допомогою розпису виконується лише на окремих елементах композиції, що 

посилює додаткову гру контрастів об’ємної форми та площинних елементів 

(іл. 3.2.21 – 3.2.23). 

У серії вітражів О. Гнєдаш «Пори року» представлено алегорії 

чотирьох порів року. Композиційна побудова зображень базується на 

розділенні загальної площини вітража на три частини по вертикалі. У верхній 

частині композиції «Зима» і «Весна»  змальовано дві постаті на тлі зимового 

пейзажу, нижче – ще чотири фігури, які асоціюються з весняною порою. 

Наприклад, жінка, що тримає дитину на руках як символ нового життя, 

відродження природи та початок річного циклу. Вся композиція сповнена 

ліричним настроєм. У вітражі  «Літо» відчувається більше емоційності у 

розробці зображення – тло композиції ніби пронизують сонячні промені. У 

наступному вітражі – «Осінь»  відтворено традиційні у мистецтві атрибути 

пори збору урожаю, а саме  виноградна лоза з важкими гронами стиглих ягід, 

жіноча постать, що тримає корзину з фруктами, та чоловік, який несе ягня. В 

небі кружляють птахи, віщуючи  наближення холодів та завершення року.  

У розглянутих вітражах фігури зображено так, ніби вони перебувають 

у застиглому русі, статичність образів підкреслено чітким вертикальним 

поділом вітражного полотна, який наче обмежує кожну фігуру. В основі 

світлотіньової розробки загальної площини кожного вітража використано 

живописне рішення окремих фрагментів, таких як риси обличчя, руки, м’які 

лінії волосся, драпірування тканини, що значно збагачує образну мову твору 

додатковими засобами виразності (іл. 3.2.24, 3.2.25). Так, З. Чегусова у статті  
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«Молоді монументалісти України» звертає увагу на цілісність художнього 

мислення та стильову визначеність цих вітражів [214, с.19 – 22]. 

У серії вітражів О. Мединського у м. Чорноморську представлено 

широке розмаїття тематичних образів. Передусім вітраж вражає насиченістю  

сюжетних сцен, які зливаються у єдине велике полотно життя. Тематично 

композиції поділено на дві групи, кожна з яких розроблена у вигляді 

триптиху та має цілісне  ідейне та лінійно-пластичне рішення. Художник 

представляє такі актуальні теми, як «Вода», «Земля», «Космос» та «Музика», 

«Театр», «Творчість».  

У цих вітражах використано вертикальну структуру будови 

композиції. Вертикальні тяги ділять площину вікна  на три частини. Перші 

три композиції відображають основи існування людства –  «Воду» та 

«Землю», об’єднані  «Космосом». У композиції «Вода» змальовано 

безмежність морських глибин. У верхній частині твору зображено групу 

рибалок, що лагодять тенета. На берегу моря, над рибалками, майже впритул 

до верхньої межі вікна зображено  корабель, який повільно пливе до них у 

блакитних хвилях. Унизу –  підводний світ із його природними істотами, дві 

людські фігури з аквалангами та дослідницький батискаф.  

Наступна композиція – «Земля» відображає силу та багатство землі, 

яка щедрим урожаєм віддячує за дбайливе ставлення до неї. У нижній 

половині вікна зображено трьох жінок, які збирають виноград та фрукти (іл. 

3.2.26). Зверху вітража відтворено символічну сцену збору урожаю: дві жінки 

біля яблуні збирають плоди, ще одну фігуру розміщено на кроні дерева. Це 

зображення можна вважати символічним, адже такий сюжет часто 

використовується у творах українських художників, які наслідують традиції 

іконографії українського образотворчого мистецтва. Подібні сюжети 

характерні для українського мистецтва 1920-х рр., особливо в період  

національного відродження. Прикладом можуть слугувати твори 

представників школи М. Бойчука, що мали на меті створення нового стилю у 

мистецтві на основі національних традицій [220, с. 109 – 111]. Характерні 
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сцени використано у живописних творах Т. Бойчука «Жінки біля яблуні» 

(1920 р.), М. Рокицького «Біля яблуні» (1928 р.), інших. Отже, можна 

припустити, що використання цих образів О. Мединським у вищезгаданому 

вітражі пов’язане зі зверненням до культурного надбання та традицій 

українського малярства, із пошуком національного стилю у мистецтві. 

Наступна композиція «Космос» відображає одвічне питання про сенс 

існування людини та світу, прагнення людства до пізнання суті будови 

Всесвіту (іл. 3.2.27). 

Якщо три вищезгадані композиції певною мірою символізують 

існування людини на Землі у взаємозв’язку з природою, то в останніх трьох 

композиціях представлено тематику творчого розвитку – «Музика», «Театр» 

та основу будь-якого мистецтва – «Творчість». У центральній частині вітража 

«Музика» розміщено фігуру скрипаля, яка прочитується силуетом на 

світлому тлі. У центрі композиції «Творчість» бачимо постать жінки, що 

тримає у руках книгу. З кожного боку її розташовано по дві фігури з 

відповідними атрибутами творчих професій, які символізують узагальнені 

образи художників та ремісників. 

Площину кожного вітражного вікна цієї серії поділено на кілька 

взаємопов’язаних фігуративних сюжетів, які представляють собою начебто 

стрічку послідовних подій, що поступово розкривають основну тематику 

твору. У візуальному сприйнятті крок за кроком прочитується складна 

сюжетна лінія кожного зображення, глядач поволі розкриває філософський 

зміст вітражного твору. Пластика металевих протяжок формує композиційні 

елементи, зумовлюючи характерну гнучку лінію рисунка з переважанням 

пластичних форм. Збагачує художню мову твору також додатковий розпис, 

за допомогою якого створюється різноманітна текстура у різних елементах 

композиції, наприклад, листя дерева, складок тканини тощо. 

У великому вітражі С. Одайника (створений у співавторстві з Г. 

Бородай) «Людина та природа» розкривається актуальна і нині тема 

взаємозв’язку людини з природою, а також із наукою і технікою, які є 
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невід’ємною часткою існування сучасного суспільства (іл. 3.2.28 – 3.2.31). 

Символічні постаті юнака та дівчини як уособлення людства зображено на 

тлі живої природи зі стилізованими елементами флори та фауни. 

Підкресленої виразності композиціям надає використання умовної 

перспективи з великими чіткими геометричними формами кольорових плям. 

Не менш важливу роль у композиційній структурі відіграє умовно-образний 

асоціативний  ряд зображень, який ніби декоративним фризом оточує головні 

фігури, посилюючи водночас емоційне враження від насиченого кольорового 

і образного розмаїття та створюючи ліричний настрій від споглядання 

центральних фрагментів. Тонове рішення – контрастне, використано насичені 

барви – синій, червоний, фіолетовий та інші. Стилістика моделювання фігур 

близька до натуралістичної, з узагальненими формами. Ці вітражі 

відзначаються великим різноманіттям форм та кольорових співвідношень, 

«...увагою до деталей, що не шкодить авторам бачити ціле» [214, с. 19 – 22].  

Пізніше С. Одайник створить ще низку монументальних творів у 

техніці вітража. Серед них – серія вітражів  у приміщенні магазина «Квіти 

України» в Києві. Для кольорового рішення цього вітража обрано переважно 

світлі, пастельні відтінки скла, які заповнюють більшу частину тла.  На 

противагу їм активні кольори використано у ключових фрагментах. Для цих 

вітражів характерними є стримані композиційні рішення. Певну громіздкість 

великих прямокутних вікон художник пом’якшує за рахунок введення до 

композиції, по периметру вікна, смуги арочної форми  зі скла насиченого 

кольору. Ритміка чергувань різних за формою і тоном скелець створює ефект 

мазків пензля у візуальному сприйнятті площини вітража. Можна 

припустити, що вагому  роль у формуванні концепції майбутнього твору 

відіграла архітектурна конструкція приміщення: висока стеля та загальна 

велика площа засклень відносно самого інтер’єру. Задачу органічного 

поєднання особливостей монументального твору та характеру архітектури 

художник вирішує шляхом використання у вітражах значної частини скла 

нейтрального тону та концентрування активних елементів композиції у 
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кількох точках загальної площини, що створює цілісне сприйняття глядачем 

всього вікна. 

Розглянувши відомі твори вищезгаданих художників, можемо 

визначити низку спільних рис. Насамперед, це особливе бачення класичної 

техніки монументального вітража як картинної площини, але при цьому 

вміння ретельно застосувати конструктивну розробку елементів та 

дотримуватися чіткої композиційної структури. Форма нарізки скла 

виконується у поєднанні з рисунком, проте ритмічні перетини контурних 

ліній лише підкреслюють пріоритетне значення живописних прийомів, 

колористичної та світлотіньової розробки зображень. У трактовці людських 

фігур загальні форми виконуються засобами тонових та кольорових 

співвідношень скла та з’єднуючої металевої лінії. Місцями використовується 

досить ретельна об’ємна розробка окремих фрагментів, що, у свою чергу, 

можна порівняти із живописними прийомами, коли детально 

промальовуються головні елементи чи плани, а другорядні частини 

виконуються більш узагальнено. У творах художників О. Гнєдаш, О. 

Мединського, С. Одайника варто виділити характерні прийоми  щодо 

трактування сучасного художнього вітража, а саме різноманітність 

художньо-зображальних засобів – використання фактури, текстури, складних 

ритмів скляних фрагментів, комбінування декоративно-пластичних засобів у 

розробці художніх образів. У вищезгаданих вітражах втілено прагнення 

художників  вдихнути життя у скляні твори, збагатити давню техніку 

класичного вітража новими засобами виразності. Спільною рисою для їхніх 

вітражів є також оповідний характер образної мови. Стилістика формування 

зображень характеризується живописним трактуванням фігур та 

декоративного антуражу композиції. При цьому кожен автор зберігає 

власний художній почерк, використовуючи у своїй творчості характерні 

принципи, властиві творам монументального мистецтва, дбаючи при цьому 

про естетичну роль елемента інтер’єру чи екстер’єру, який виконує важливу  

формоутворюючу функцію в організації цілісності архітектурної ситуації. 
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Ще один варіант авторської інтерпретації мотиву родини біля яблуні 

використовує художник К. Косаревський у двох вітражних композиціях 

«Яблуня» та «Пісня» (1986 р.). Вітражі виконано із плоского скла та 

свинцевих протяжок із додатковим розписом. У вітражі «Яблуня» 

стилізоване зображення дерева відіграє ключову роль у формуванні 

композиційної структури твору по вертикальній осі від центру. Крона яблуні 

має округлу форму та органічно вписується в аркову будову вікна. У 

центральній частині вітража, на тлі масивного, дещо розширеного донизу 

стовбура яблуні зображено дві жіночі постаті – молодої дівчини та  жінки. 

Дівчина тримає на витягнутих угору руках немовля, що тягнеться до яблук у 

кроні. На першому плані художник зображає фігуру юнака, який сидить із 

розкритою книгою у руці. Три покоління сплітаються в основі дерева життя, 

символізуючи спадкоємність традицій та звичаїв роду. Фігури 

сконцентровано у центрі площини вітража на тлі активної за тоном 

вертикальної смуги, що створює композиційну напругу. Врівноважує 

загальну площину вікна тло композиції, виконане з нейтральних 

прямокутних скляних елементів.  

Вітраж «Пісня» має подібне образне рішення з вертикальним 

розвитком композиції. По центру закомпановано чотири фігури на тлі 

силуету дерева. Три дівчини, уквітчані вінками, схиляються одна до одної і 

задумливо та неспішно співають пісню, ніби прислухаючись до музики 

природи та власної душі. Перед ними на землі сидить молодий хлопець і грає 

на сопілці, над ними під звуки музики злітають до неба білі голуби. Ці 

композиції пронизано ліричним настроєм та філософським звучанням. Для 

збагачення образної мови художник використовує додатковий  розпис 

окремих фрагментів –  таким способом виконуються риси обличчя, руки, 

пластичні ліні складок тканини та інші деталі. 

Живописні мотиви переважають у вітражі-триптиху «Ранок», «День», 

«Ніч» І. Вітковської. У  кожному з вікон зображено жіночий образ, який 

символізує певний час дня. Постаті розміщено на тлі стилізованих рослинних 
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мотивів, що у плинному узорі сплітаються в силует дерева. У вітражі 

переважають вільні пластичні лінії, які не виконують функції структурування 

площини вітража, а, швидше, виконані у вільному ритмі живописної 

композиції. Основну роль у формуванні художньо-пластичного рішення 

відіграє декоративний розпис, який ще більше наближує цей вітраж до твору 

образотворчого мистецтва.  Тло виконано із прозорого скла, тому навколо 

центральної композиції створюється враження повітряності, яке наче 

вивільняється у далекий простір з обмеженого квадрата вікна. 

Із розвитком образно-пластичних варіацій композиційної розробки 

вітражів збільшується і різноманітність тематичного наповнення. До 

античного стилю звертається І. Толкачов у створенні вітража для Музею 

історії медицини у Києві (1982 р.). Риси класицизму в архітектурі будівлі 

музею ХІХ ст. потребували відповідних художніх рішень, які висуває 

сучасне монументальне мистецтво. Головні архітектурні елементи – хол 

вестибюля та двоє сходів, що ведуть до експозиційних залів, сповна 

демонструють вдале поєднання символічності античних образів і лінійну 

пластику та силуетність у розробці ключових образів [23, с. 64]. Вітраж-

триптих складається з одного великого та двох менших прямокутних вікон. 

Поздовжні тяги ділять кожне вікно на три частини: у центрі розміщено 

фігуру, а бокові смуги доповнено декоративними елементами. В основі 

композицій використано постаті  давньогрецької міфології: «Асклепій», 

«Гігієна», «Панацея». Образно-пластичне рішення вітражних композицій 

автор розробляє відповідно до обраної теми, спираючись на стилістику 

античного мистецтва, проте яскраво вираженим  лишається й авторський 

почерк художника. Так, у своїх композиціях І. Толкачов, комбінує у вітражі, 

наприклад, різноманітні художні засоби виразності, зокрема напружений 

кольоровий контраст кількох активних кольорів, симетричну побудову 

зображень, контрастне співставлення локальності, які застосовуються для 

вирішення більшої частини твору. Крім того автор вдається до деталізації 

окремих елементів за допомогою дрібних графічних зображень. 
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Композиційну площину він будує  на основі чіткої симетричної схеми 

металевих перетинів, що посилює статичність зображень та 

монументальність образного рішення. Пластичні форми фігур виділяються 

завдяки контрасту, який створюється за допомогою чітких геометричних 

ліній побудови тла композицій. Виразності додає і локальне кольорове та 

тонове рішення вітражів, причому художник використовує лише кілька 

основних кольорів: червоний, синій, зелений, білий, а деталізація зображень 

та декоративних елементів виконується за допомогою розпису темною 

фарбою.  

Фігури у вітражі розроблено з урахуванням анатомічної будови 

людського тіла. Об’ємне моделювання форм виконано з використанням 

додаткового розпису. Бачимо детальне опрацювання рис обличчя, дрібних 

деталей, драпірувань тканини тощо. З обох боків кожної фігури розташовано 

декоративні графічні елементи у колах, на яких зображено сцени з історії 

медицини різних країн та представлено символічну атрибутику медичної 

справи. У центральному образі використано більш інтенсивні 

співвідношення кольорів, навколо фігури Асклепія – тло яскравого синього 

кольору, з боків розміщено смуги з червоного скла, співзвучні з червоними 

тонами в одязі. У бокових зображеннях переважають білі та зелені відтінки, 

червоне скло використане лише для обрамлення округлих графічних вставок 

для підтримки композиційної цілісності всього триптиха (іл. 3.2.32 – 3.2.36). 

Образні мотиви середньовічного мистецтва вітража як основи 

художньо-пластичного рішення композиції використовують С. Лопухова та 

Л. Подерев’янський для вітража «Медицина ХІІ століття» в Інституті 

урології у Києві (1985 р.). Вітраж поділено тягами на прямокутні частини, 

кожна з яких містить окрему сюжетну фігуративну композицію тематично 

пов’язану з історією медицини. Зображення оточені гнучкою декоративною 

стрічкою контрастного тону та поєднані вставками стилізованого рослинного 

орнаменту. Розробка фігур, пластика ліній металевих протяжок та 
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додатковий розпис формують стилістику, наближену до класичних зразків 

середньовічного вітража. 

Велику кількість вітражів створив також художник С. Клімченко, 

зокрема для палацу культури ім. С. М. Кірова у  м. Рубежне («Юність», 

«Пісня молодості», «Ранок життя», «Творчість», «Театр», «Поезія» та інші); 

для кондитерського об’єднання у м. Чернівці («Свято», «Музика», 

«Природа», «Урожай», «Космос», «Морська сюїта», «Радість творчості», 

«Східний мотив», «Карнавал», «Спартак», «Лісова пісня», «Довбуш»), а 

також об’ємний вітраж «Політ птахів». У багатому різнобарв’ї  його вітражів, 

у яких він звертається до різних історичних епох, у тому числі й до 

сьогодення, звучать завжди актуальні теми молодості, творчості, мистецтва, а 

лірично-філософські мотиви переплітаються із сучасними ритмами та 

конструктивністю площинних рішень. 

Окрім тематичного різноманіття, у вітражі цього періоду 

спостерігається подальший розвиток різних стилістичних напрямів.  До 

окремої групи можна віднести вітражі умовно-образних композиційних 

рішень, часто пов’язаних спільною тематикою – нові досягнення науки і 

техніки, прогрес і космос, робітничі професії, теми людини і природи. Можна 

припустити, що такі композиційні пошуки засвідчують зв’язок між 

конкретним образом живої природи і абстрактною суттю світосприйняття.  

Повернутися до питання пошуку нових засобів виразності у 

сучасному вітражі змушує монументальний твір «Флора і Фауна» (автор 

В.Недайборщ, 1989 р.). Цей твір виконано за класичною технологією, проте 

автор використовує оригінальне рішення композиційної площини, віддаючи 

перевагу формуванню завершеного образу саме за допомогою художнього 

розпису.  Використання традиційного матеріалу вітража – кольорового скла 

дає змогу створювати основу для композиційної структури за рахунок 

тонових співвідношень та слугує ніби живописним тлом для подальшої 

розробки авторського задуму, змістового наповнення композиційної 

площини. Конструктивна структура вітража пов’язана з композиційною 
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схемою – металеві протяжки формують ключові лінії композиційної будови 

на основі сферичних та прямокутних форм. Окремі шматочки скла мають 

переважно прямокутну форму, що дає своєрідний мозаїчний ефект.  

Композиційний образно-смисловий задум побудований на 

протиставленні правильних геометричних ліній як основи будови Всесвіту і 

тендітної пластики  графічних зображень рослинного та тваринного світу, що 

відображені у символічних образах людини і природи, та їх нерозривного 

зв’язку. Світлотіньові співвідношення кольорового скла та поєднання 

сферичних і прямих основних ліній формують загальну структуру 

композиції. Площина вітража розділена на три частини. Центральний 

фрагмент виділяється за рахунок переважання світлих, майже безбарвних 

тонів, він насичений геометричними елементами і символами. В центрі, у 

контрастному до тла кольорі, зображено знак «Інь та Янь» – символ одвічної 

боротьби протилежностей, що формує основу Всесвіту. Верхню частину 

займає зображення півсфери, що асоціюється із земним обрієм та 

безмежністю небесного простору. Внизу, в основі сферичних форм, що 

сходять від центральної лінії, полотно вітража заповнене дрібними 

прямокутними скляними елементами, на яких зображено фрагменти креслень 

та формул, які ніби нагадують про незмінні закони будови Всесвіту. Бокові 

частини композиції – більш насичені за кольором, вирізняються 

доскональною деталізацією дрібних зображень та майстерним моделюванням 

складних об’ємних форм. Тут помітне дрібніше членування скляних 

елементів, більша насиченість кольором і графічною прорисовкою. Головну 

роль у образному сприйнятті відіграє досконале виконання художником 

розпису  на склі.  Жіноче обличчя, яке захоплює тонкими ніжними рисами, 

крила птаха з детально промальованим пір’ям, тендітна графіка  у зображенні 

рослинного світу – всі ці фрагменти зливаються в єдине мереживо образу 

неповторного розмаїття природи Землі (іл. 3.2.37). 

Поєднання умовно-декоративного рішення з розписом та частковою 

детальною розробкою об’ємної форми використовує В. Бовкун у серії 
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вітражів для адміністративного корпусу Експериментально-технологічного 

заводу м’ясної та молочної промисловості у с. Гнедин Київської області. 

Якщо розглядати, наприклад, вітражі «Виробництво», «У лабораторії» можна 

простежити використання авторської пластики, яка є дещо подібною до 

мозаїчної монументальної композиції,  де форми пом’якшено завдяки 

дрібному модульному заповненню або доведено до монументального 

рельєфу з узагальненими об’ємами. Ключовим елементом у цих композиціях 

є людська фігура, розміщена по центру вікна. Виразні образи 

характеризуються об’ємною проробкою головної постаті, причому лінії 

нарізки скла та металевих протяжок не відіграють принципової ролі в 

образному рішенні, майже зливаються з розписом об’єднуючись у цілісний 

силует. Водночас фрагменти оточуючого середовища виконані на противагу 

головним образам: тут форма, колір скляних елементів та графіка перетинів 

протяжок виходять на перший план, формуючи композиційну цілісність, а 

також тонове та кольорове рішення площини вітража (іл. 3.2.38 – 3.2.40). 

У таких вітражах, як «Метелики», «Риби», «Сонце», більш значиму 

роль відведено графічній лінії металу, що у цьому випадку стає головним 

засобом формування композиційної структури вітражного вікна. У цих 

вітражах також використаний розпис для деталізації деяких елементів та 

надання їм візуального об’єму, проте графічна схема та кольорові 

співвідношення у цілісному сприйнятті вітражного вікна залишаються 

основними. 

Вітраж «Літо», за авторством Ю. Лініченко, для кафе заводу 

«Позитрон» (концерн «Родон») у м. Івано-Франківську (1981 – 1982 рр.) 

представляє собою велике, видовжене по горизонталі полотно,  що займає 

майже всю бокову стіну приміщення. Композиція складається з кількох 

фігуративних груп на тлі досить активного декоративного рішення у вигляді 

стилізованих флоральних форм природного середовища, яке побудоване на  

основі округлих ліній. Кольори використано яскраві, контрастні – червоний, 

зелений, синій, оранжевий тощо. Фігури розроблено більш детально, чітко 
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прочитується  силует, відчувається розуміння автором художніх 

особливостей мистецтва вітража  у розробці структури поділення скляних 

елементів. Лінійним рисунком темно-коричневою фарбою виконані риси 

обличчя, причому використання розпису є лише додатковим засобом 

підкреслення деталей, а композиційна структура вітража побудована за 

допомогою кольорових, тонових, ритмічних та пропорційних співвідношень 

елементів скла (іл. 3.2.41, 3.2.42). Зауважимо, вітраж цікавий ще й тим, що в 

ньому яскраво проявилися характерні ознаки українського народного 

мистецтва. Як зазначає мистецтвознавець А. Лініченко, «сучасну авангардну 

форму він базує на витоках української народної фольклорної спадщини» 

[141, c. 17]. Примітним є також факт, що дослідник Н. Гілязова у своїй 

науковій роботі згадує вітражні засклення у вестибюлі прохідної заводу 

«Позитрон», виконані фірмою «Максла» (м. Рига) під керівництвом В. 

Рижика у 1977 – 1978-х рр. [А2, с. 48], які подібні за стильовими ознаками та 

образно-пластичним рішенням  до вітража «Літо». Це дає підстави 

припустити, що Ю. Лініченко у розробці власної композиції спирався на 

існуючі зразки для створення композиційної єдності комплексного 

оформлення приміщень заводу. Проте його композиція відрізняється від 

попередників більшою пластичністю, експресивністю ліній, мажорним 

звучанням вітражного твору та вільним розташуванням головних образів, 

тоді як вітраж фірми  «Максла» розроблений із використанням більш 

геометризованої структури та зі спрощеним образно-умовним виконанням 

фігур. 

Працюють у техніці вітража і багато інших художників Києва. Їхні 

твори,  виконані протягом 1970 – 1980-х рр., позначені великою 

різноманітністю лінійно-пластичних рішень, авторської розробки художніх 

образів, застосуванням нових технічних прийомів і засобів тощо. Інколи, 

творчість окремого художника є самобутньою, відрізняється певною 

стилістикою або концептуальною ідеєю, а часом увесь творчий шлях митця – 
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це безперервний пошук, намагання віднайти у різних видах монументального 

чи декоративного мистецтва близькі йому особливості. 

Еволюцію образних рішень можна побачити у роботах Л. Красюк. Для 

реалізації творчого потенціалу художниця випробовує себе у багатьох 

техніках декоративно-прикладного та монументального мистецтва серед яких 

– кераміка, гобелен, розпис, мозаїка, що також вплинуло на характер 

пластичних інтерпретацій та стилістичні особливості її творів, виконаних у 

техніці вітража. Вітражам «Осінь» та «Весна» (1977 р.) притаманні 

декоративність, великі пластичні форми, вони розраховані на сприйняття з 

відстані. Композиції побудовано на основі інтерпретації природних форм та 

поєднання теплої і холодної колористичних схем. У вітражі «Осінь» 

використано теплі відтінки жовтого та червоного, у композиції «Весна» 

площина вітража вирішується у холодній гамі з перевагою синіх та зелених 

кольорів. Тонові співвідношення і лінійна пластика є основними у створенні 

завершеного абстрактно-символічного образу та у формуванні його 

стилістичних якостей (іл. 3.2.43, 3.2.44). Вітражі «Музика», «Юність», 

«Дитинство», «Космос» та інші (1980 – 1982 рр.), виконані для київського 

техучилища, характеризуються живописним трактуванням картинної площини 

та наближеним до натуралістичного рішенням фігур. У цих композиціях 

головну роль відіграють художні образи та змістове наповнення кожного 

вітража. Проте у створенні образно-пластичного рішення не повною мірою 

використано специфіку такого  матеріалу, як художнє скло, не розкривається 

весь потенціал техніки вітража. За характером пластичного рішення вітражі 

більше подібні до монументального розпису, кольорове скло виконує лише 

декоративну функцію.  

Зовсім інакше трактується образна розробка циклу вітражів «Історія 

аптечної справи» (1987 р.). Багатофігурні сюжетні сцени, закомпановані у 

колі, відображають історичні побутові епізоди. Тут можна побачити такі 

композиції, як збирання лікарських рослин, виготовлення ліків чи їх 

складових тощо. Кольорова гама стримана, з перевагою синіх, блакитних та 
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вохристих тонів. Додаткової виразності вітражам надає графічна прорисовка  

темною фарбою. За допомогою ліній металевої спайки формуються основні 

контури зображення, проте головна образотворча роль належить 

додатковому розпису. Стилістично композиції витримані у дусі 

середньовічної гравюри, проте можна відзначити сучасний характер 

авторської інтерпретації відповідно до вимог нових тенденцій 

монументально-декоративного мистецтва (іл. 3.2.45 – 3.2.48). 

У творчому здобутку київських художників можна відокремити низку 

вітражів з абстрактно-символічним композиційним рішенням. Вітраж О. 

Ворони «Природа – цілитель» (1988 – 1989 рр.) характеризується 

динамічністю, яскравою насиченістю та багатим різноманіттям кольорових 

відтінків, в результаті чого композиції набувають ефектних декоративних 

якостей. Це робить їх особливо виразними в аскетичній архітектурі з 

переважанням нейтральних тонів облицювальних матеріалів. Вітраж 

складається з трьох частин, які розміщено у центрі поздовжньої стіни 

першого поверху будівлі. Композиції наповнють просторий хол енергією 

руху кольорового світла у складних візерунках. Центральну частину 

виконано у холодних тонах, де основними є відтінки синього, блакитного чи 

зеленкуватого кольорів. У кольоровому рішенні бічних вікон домінують 

теплі вохристі, червоні, коричневі відтінки. Кольорова напруга 

концентрується у середині композиції, ближче до країв барви стають менш 

активними, світлішими за тоном, вводяться фрагменти безбарвного скла. 

Абстрактні композиції побудовано на основі  контрастних співвідношень. 

Наприклад, у середній частині центрального вікна синьо-зеленої кольорової 

гами  художниця розміщує фрагменти скла  яскравого жовтого кольору, 

оточені білим склом, що, у свою чергу, сконцентровує увагу глядача та 

виконує роль композиційного центру вітража. Виразний живописний ефект 

створюють контрастні акценти у площині вітража  – невеликі елементи 

червоного та жовтого кольорів (іл. 3.2.49 – 3.2.51). 
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Стильові ознаки постмодернізму є і у творчості київського художника 

О. Дубовика. І хоча більшу частину творчого доробку художника становлять 

живописні полотна, він також плідно працює і у сфері декоративно-

монументального мистецтва. Художні рішення О. Дубовика базуються на 

геометричності елементів, симетричній структурі композиційної площини, 

акцентах на локальних кольорових пламах. Головна увага глядача 

зосереджується на емоційно-асоціативному сприйнятті, символічному 

звучанні кольору та форми. Деякі його монументальні твори співзвучні з 

живописними полотнами. Наприклад, вітраж «Свято» (Торговельна палата, 

м. Київ, 1985 р.) за колористичним рішенням та геометризованою 

структурою має спільні риси з живописним полотном художника «Свято» 

(1977 р.). Лінійно-пластичне рішення вітража у дусі формалізму побудовано 

на основі геометричних форм, а на перший план висувається система 

кольорових співвідношень (іл. 3.2.52). 

Інші вітражі О. Дубовика мають більш традиційні образні рішення. 

Для вітража «Російська казка» (м. Сортувала, Карелія, 1987 р.), також 

характерною є симетрична структура, побудована на основі простих 

геометричних форм кола та прямокутника, що створює цікавий 

геометричний візерунок, до якого введено стилізовані зображення казкових 

персонажів (іл. 3.2.53). У великому вітражі «Вітер подорожей» (м. Феодосія, 

1986 – 1987 рр.) використано образно-умовне рішення площини твору.  

Нижню частину вікна поділено по вертикалі на чотири частини, кожна з яких 

містить у центрі абстрактно-асоціативні композиції, пов’язані з морською 

тематикою, а внизу – декоративну розетку із символічними зображеннями 

атрибутів судноплавства. Верхня частина вітража має форму півсфери, де на 

синьому тлі розміщено умовні зображення вітрил та різнокольорових 

прапорців. Колористична структура побудована на контрасті яскравих 

кольорів ключових елементів жовто-червоної гами та синього тла, який 

виконує об’єднувальну роль. Динаміку яскравих зображень врівноважує 

симетрична структура твору (іл. 3.2.54). Умовно-абстрактне трактування 
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художнього вітража простежується і у  подальшій творчій діяльності 

художника. 

Із підвищенням рівня технологічних можливостей художники почали 

більше уваги приділяти виявленню декоративних якостей художнього скла. 

У пошуку нових композиційних засобів та образно-пластичних рішень 

скляних творів, митці звертаються до альтернативних технологій, вивчають 

та впроваджують у практику технічні досягнення художників-

монументалістів інших країн, а також винаходять власні методи збагачення 

художніх засобів класичного вітража. Вже у другій половині 1970-х рр. 

поширеним стає використання вітражних композицій з литого кольорового 

скла на бетонній основі (експерименти з об’ємом та рельєфом). У вітражах, 

виконаних за класичною технологією з плоского кольорового скла, образне 

вирішення формується в основному за рахунок графічної структури 

металевих протяжок та додаткового розпису керамічними фарбами. 

Головними засобами виразності об’ємних вітражів із литого скла стає 

співвідношення кольорових плям та загальна тонова розробка [213, с. 336]. 

Об’ємне скло диктує свої умови щодо пластичної мови. У цьому випадку 

відсутність металевих протяжок ніби звільняє фрагменти скла від обмежень 

та рамок площинного зображення, створює враження тримірності.  Різну 

роль відіграє у створенні художнього образу цементна чи бетонна основа 

вітража. Вона може слугувати нейтральним тлом, роблячи скляні елементи 

більш виразними за рахунок тонового та фактурного контрасту. Іноді 

художники використовують цементні з’єднання як повноцінний елемент 

композиційної структури, що має свою виважену форму та 

підпорядковується загальному малюнку вітража, підкреслюючи основні 

форми або створюючи додаткові ритми. Художнє скло не просто виходить за 

рамки традиційного звучання, а інтегрується  у конструктивну структуру 

організації простору. Монументальне скло поєднується з іншими видами 

монументального мистецтва, такими як кераміка, метал, дерево,  створюючи 

синтезовані монументальні композиції чи архітектурні деталі. 



 132 

Наступна група вітражів може бути об’єднана в окремий напрям за 

функціональними ознаками (експериментальний вітраж). Додаткові функції 

архітектурного елемента не заважають створювати оригінальні образно-

пластичні монументальні композиції. У результаті цього з’являються зразки 

монументального скла, поєднані з іншими матеріалами, що дає змогу 

впровадити у практику нові форми образної пластики. Це можуть бути 

вітражі, комбіновані з декоративними металевими решітками чи окремими 

елементами з металу та оздоблені карбуванням (І. Левитська) (іл. 3.2.55, 

3.2.56), монументальні об’ємно-просторові скляні композиції (В. Балабін), 

художні світильники (О. Міловзоров) та ін. Наприклад, у творчому доробку 

художника-монументаліста А. Гайдамаки (у співавторстві з Л.Міщенко) є 

вітражі, виконані у різних техніках: комбінація скла з полірованим металом, 

об’ємний вітраж, набраний з модульних елементів, вітраж на керамічній 

рельєфній основі та на дереві. Художник А. Гайдамака зазначає, що, коли 

архітектура планується з урахуванням вітража як єдиного джерела світла, він 

може приймати будь-які форми як певний конструктивний елемент у 

формуванні простору [ 35, с. 6 – 11]. 

Нову образну інтерпретацію цілком традиційної теми історії медицини 

у  різних країнах світу втілено у монументальному комплексі вітражів В. 

Карася та М. Левханян  «Історія медицини» (1976 р.). Композиції виконано з 

литого кольорового скла на основі з цементу. Вітражі займають фактично всю 

площину торцевої стіни приміщення і, таким чином, стають частиною будови 

інтер’єру. Цей приклад підтверджує факт поширення тенденції використання 

вітража як частини архітектурного простору та його перетворення з 

декоративного елемента в інтер’єрі на масштабний твір монументального 

мистецтва. Завдяки досить великому розміру кожного вікна стало можливим 

використати масивні скляні елементи та обрати лаконічне образне рішення 

композицій.  

На вітражах зображено характерні сюжети, пов’язані з історією 

розвитку та традиціями медицини у різних країнах світу. Це наприклад, такі 
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композиції: «Медицина Давньої Греції», «Медицина Середньої Азії», 

«Медицина Давнього Китаю», «Медицина Київської Русі», «Медицина 

Середньовічної Європи» та інші. Вітражі мають  близьку до квадратної 

форму та розділені поздовжніми тягами на три прямокутні фрагменти, що і 

становить структурну основу твору. У середній частині вітража розміщено 

три невеликі композиції, розташовані по вертикалі, на яких можемо побачити 

багатофігурні історичні сцени та декоративні зображення міфічних істот. Із 

боків – масивні, майже на всю висоту вікна, стилізовані постаті. Фігури, 

вирішені досить умовно, майже силуетно, зібрані з великих скляних 

фрагментів, що підкреслює монументальність твору. Кольорова гама 

гармонійна, з перевагою світлих ненасичених тонів: блакитного, рожевого, 

бузкового, зеленого тощо. Головний акцент зроблено на використанні 

рельєфу у моделюванні об’ємної форми та фактурному збагаченні поверхні 

скляних елементів, що посилює декоративний ефект.  

У процесі виготовлення вітражів використовувалася технологія 

виконання об’ємного рельєфу на кожному окремому скляному фрагменті. 

Рельєф наносився стеками на розплавлене скло, залите  у форму, в результаті 

чого вітраж набув додаткових художніх якостей. Таким чином виконувалися 

риси обличчя, руки та інші орнаментальні чи декоративні дрібні деталі. У 

ключових композиційних елементах використано незначне тонування у 

заглибленнях рельєфного малюнка для створення контрасту на тлі загальної 

площини та задля посилення об’ємного ефекту. Цементна основа вітража 

також має нерівну поверхню і виконує функцію загального тла, яке об’єднує 

скляні елементи  у цілісне зображення. У місцях, які необхідно більше 

підкреслити, наприклад, обличчя чи руки, рівень основи є трохи вищим від 

загального. У цьому випадку вітраж частково набуває якостей, властивих 

скульптурним творам, зокрема об’ємного моделювання форми, застосування 

рельєфу та фактури, використання кількох рівнів у рішенні композиційної 

площини (іл. 3.2.57 – 3.2.61). 
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Серед монументальних вітражів, які виконують додаткову функцію 

конструктивної частини інтер’єру, можна назвати також роботу О. 

Міловзорова «Знаки зодіаку» у Республіканській дитячій бібліотеці. 

Композиція складається з окремих скляних фрагментів, які вмонтовано у 

стелю кімнати. На чорному тлі стелі, яка сконструйована у формі кола, 

особливо виразними виглядають вставки з кольорового скла, крізь які 

проходять промені денного світла, ще більше збагачуючи яскравими 

відтінками насичену кольорову гаму вітража та створюючи у приміщенні 

атмосферу тепла та затишку. Композиція складається зі стилізованого 

зображення сонячного диску, виконаного переважно у червоно-жовтих тонах 

із додаванням світло-зеленого та блакитного. По периметру стелі розміщено 

зображення знаків зодіаку, закомпанованих у колах. Їхнє кольорове рішення 

більш різноманітне, використано сині, блакитні тони, різні відтінки зеленого, 

жовті, вохристі, помаранчеві кольори (іл. 3.2.62 – 3.2.64). 

Динамічна композиція М. Шкарапути – вітраж «Енергія» («Рух до 

світла») у приміщенні посольства Угорщини в Києві (1977 р.) виконано з 

багатошарового скла, комбінованого з кованим рельєфом з алюмінію. 

Композиція символізує одвічне прагнення людства до підкорення стихії, 

приборкання природної енергії. Яскрава пляма жовтого розжареного ядра у 

центрі вітража ніби світиться зсередини, розгалужуючись кольоровими 

променями. Насичена палітра об’ємного скла створює цікаві декоративні 

ефекти у різнобарв’ї  узорів променистого руху  (іл. 3.2.65 – 3.2.66). Це ще 

один приклад експерементальних новацій та комбінування матеріалів 

декоративного мистецтва. 

Як бачимо, у 1970 – 1980-х рр. переважає прагнення до авторського 

рішення та пошуку нових форм художнього вітража та його призначення в 

архітектурі. Цей період позначений певною стабільністю політичної ситуації, 

зменшенням політичного тиску на представників культури і мистецтва, 

розширенням тематики монументальних творів, що, у свою чергу сприяло 

розкриттю індивідуального бачення вітража, його естетичного значення та 
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принципів взаємодії з архітектурою. Продовжується формування 

специфічних рис київського вітража, зокрема таких, як використання мотивів 

традиційного українського мистецтва, звернення до народної творчості. Крім 

засобів художньої виразності, поряд із класичною технікою застосовуються 

методи графічного рішення композиційної площини або живописне 

трактування вітража, коли власне роль кольорового скла відходить на другий 

план.  

Особливе місце займають об’ємні вітражі як новий синтезований 

напрям монументального скла, який може приймати форми архітектурної 

конструкції, монументального рельєфу, скульптурного елемента, об’ємно-

просторової структури, кольорове скло також може переходити в інші види 

декоративно-монументального мистецтва. Формуються нові моделі 

авторської інтерпретації творів монументального скла, пов’язані з 

поширенням об’ємного вітража. Посилюється символічне та асоціативне 

сприйняття кольорових співвідношень, вітражу відводиться домінуюча роль 

в організації архітектурного простору. Таким чином він перетворюється на 

самодостатній мистецький об’єкт, а отже, функція джерела світла відходить 

на другий план. 

Вітраж в архітектурі набуває нового значення, стилістика 

монументального твору формується відповідно до архітектурної концепції, 

ідейної суті, просторового сприйняття. Лінійно-пластичне та просторове 

рішення кожного окремого вітража обумовлюється з багатьма об’єктивними 

чинниками – ритмом, пропорціями, джерелами освітлення в архітектурі, 

водночас вони мають бути  взаємодоповнюючими. Залежно від 

функціонального призначення формуються також художньо-пластичні риси 

твору. Вітраж  може приймати форми та функціональні якості як вікна, так і 

стіни, стелі чи інших архітектурних елементів,  скульптурних композицій 

(фонтан, світильник, декоративні елементи, перегородки у формуванні 

архітектурної ситуації) – необмеженість формоутворюючих та естетичних 
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властивостей докорінно трансформує функціональну концепцію класичного 

вітража. 

 

3.3. Специфіка та функції монументального вітража в інтер’єрах 

станцій Київського метрополітену і фунікулера 

Із початком будівництва  Київського метрополітену  постає потреба 

художнього оформлення станцій, яка співпала у часі з популяризацією 

монументального скла як декоративного елемента в архітектурі та з появою 

нових функціональних характеристик вітража. Значною мірою це сприяло 

виникненню нових художніх форм у монументально-декоративному 

мистецтві та відкрило новий простір для творчості художників-

монументалістів. Декоративні вітражі, встановлені на станціях громадського 

транспорту, відповідним чином сприяли загальному розвиткові та 

становленню мистецтва вітража Києва 1960 – 1980-х рр., являючи приклад 

нетрадиційного рішення вітражного твору в умовах штучного освітлення 

замкнутого приміщення.  

Серед численних монументальних та декоративних технік, таких як 

рельєф, мозаїка, карбування, емаль, кераміка,  вітраж також органічно 

вписався у декоративну частину художнього оформлення пасажирських 

станцій. Зважаючи на специфічні особливості таких інтер’єрів, зокрема 

недостатнє, часто штучне освітлення об’єктів, підвищену вологість, вібрації 

від руху поїздів,  актуальнішими для цього середовища виявилися стійкі до 

зовнішніх несприятливих природних умов та виразні при штучному 

освітленні декоративні матеріали. 

Знаходячись у  пошуку нових композиційних засобів та образно-

пластичних рішень творів монументального скла, художники звертаються до 

новітніх технологій, вивчають та впроваджують у практику технічні 

досягнення литовських вітражистів. Створення декоративних творів із 

кольорового скла  для художнього оформлення станцій міського 

метрополітену та фунікулера потребувало від  художників чіткого 
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дотримання технологій виконання вітража та врахування особливостей 

освітлення приміщення. 

Тогочасні технічні можливості дали змогу використовувати вітраж із 

литого скла для поздовжніх та торцевих стін фасадів будівель, стель, 

перекриттів та інших архітектурних елементів. Змінилися й основні художні 

властивості вітражів. Головними засобами виразності об’ємних вітражів із 

литого скла стали співвідношення кольорових плям та загальне тональне 

рішення [213, с.335 – 337]. 

Архітектурне рішення станцій метрополітену дослідники часто 

розглядають як окреме явище зі своїми законами формотворення та 

принципами конструктивної побудови. Низка спільних особливостей 

архітектурного планування та вимог до декоративного оздоблення станцій 

Київського метрополітену і фунікулера дають підстави виділити їх в окрему 

групу творів монументально-декоративного скла. Серед спільних 

характеристик таких творів можна назвати такі: використання технології 

об’ємного литого вітража (плоский вітраж не застосовувався через значну 

крихкість і непристосованість до умов постійних вібрацій від руху поїздів); 

штучне освітлення (крім фунікулера); виконання додаткової функції 

конструктивного елемента приміщення (розробка на стадії проектування 

станції за принципом синтезу архітектури та художнього твору). 

Під час розробки композиції твору художнику необхідно було звернути 

основну увагу на такі характерні риси середовища, як одноманітність 

повторень архітектурних ритмів, статичність інтер’єрів, часто обмежений 

закритий простір тощо.  Характер внутрішньої структури пасажирських 

станцій та особливі вимоги до матеріалів відігравали принципову роль у 

формуванні художніх концепцій їхнього декоративного оформлення. 

Завдання синтезу архітектури і мистецтва таким чином визначало вибір 

форми майбутнього монументального твору або окремих елементів декору 

станції. 
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Станції Київського метрополітену і фунікулера, в оздобленні яких 

використано об’ємний вітраж, були збудовані у відносно короткий проміжок 

часу – 1976 – 1984-і рр., що зумовило споріднену стильову спрямованість цих 

творів. Серед спільних рис цих вітражів слід визнати яскраву кольорову 

гаму, співзвучну з народними мотивами декоративного розпису. Абсолютно 

різна тематика творів об’єднується за допомогою символічного бачення 

образного рішення, переваги співвідношень кольорових плям та ритмів, 

формування композиційної площини, виявлення найбільш виразних якостей 

кольорового скла завдки його фактурній поверхні, урахування штучного або 

природного освітлення, домінантним звучанням вітража в інтер’єрі. Разом із 

різноманіттям художніх образів згаданих об’єктів вражає також відмітне 

формоутворююче значення декоративного вітража для кожної окремої  

архітектурної ситуації. 

Один із перших вітражів із об’ємного скла було встановлено в інтер’єрі 

станції Куренівсько-Сирецької лінії Київського метрополітену «Поштова 

площа» (І. Левитська, 1976 р.). Ця станція за тематичним напрямом та 

концепцією художнього рішення була присвячена Дніпру та мала проектну 

назву «Річковий вокзал». Облицювання стін виконано у блакитному кольорі з  

керамічної плитки, колони – з білого мармуру та вертикальними смугами з 

сірої майоліки. Освітлення вирішено також згідно із тематикого – світлові 

поперечні лінії з ґрунтового опалового скла символізують хвилі  [134, с. 88]. 

Великий вітраж займає майже всю торцеву стіну станції. В основі 

монументального твору використано стилізовану карту Києва [119, с. 39].  

Активним центром композиційного рішення є схематичне зображення 

Дніпра в яскравому ультрамариновому кольорі, що перетинає по вертикалі 

всю площину вітража та з’єднує символічні образи лівого та правого берегів. 

Інші елементи композиції зображено також досить умовно: силуети відомих 

історичних споруд Києва, з одного боку, та одноманітна ритмічність 

сучасних житлових будинків, з іншого. Тло вітража, одночасно з технічними, 

виконує також інші важливі функції, зокрема формування загальної 
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композиційної структури, та робить скляні фрагменти виразнішими за 

допомогою тонального та фактурного контрасту. Конструкція основи 

об’єднує малюнок вітража, підкреслюючи основні форми, що створює 

додаткові художні ритми. Наприклад, у схематичному зображенні мостів 

основний силует прочитується завдяки бетонним перетинам, а кольорове 

скло лише наповнює створену форму (іл. 3.3.1, 3.3.2).  

У цьому випадку вітраж-стіна з литого скла перетворюється на 

домінуючий декоративний елемент в інтер’єрі, однак підпорядкований 

загальній архітектурній структурі приміщення. Виконуючи одночасно 

декоративну та конструктивну роль, він логічно завершує пасажирську 

платформу.  Штучне освітлення з внутрішнього боку вітража додає значної 

яскравості кольоровому склу та підсилює емоційне сприйняття. 

Інший приклад демонстрації декоративних та естетичних якостей 

кольорового скла – це монументально-декоративні композиції в інтер’єрі 

станції «Піонерська» (нині «Лісова», І. Левитська, 1979 р.).  

Платформа цієї станції знаходиться на відкритому просторі, що і стало 

основою художньо-образного та конструктивного рішення декоративних 

елементів. Суцільне заповнення склом зробило б композиції громіздкими та 

невиразними у природному світлі, тому художниця пішла шляхом 

мінімалістичного рішення. Вона використала прості форми, без дрібних 

деталей, акцентуючи насамперед на комбінуванні різних за текстурою і 

декоративними якостями матеріалів та смислових образно-пластичних 

рішеннях, що додає виразності композиціям. Дещо обмежена кольорова 

палітра вітражів виправдана органічним входженням монументально-

декоративних творів у стриману за кольором та формою інженерну 

конструкцію, що надає на цілісності архітектурному образу. Ажурні  

металеві деталі у поєднанні з об’ємними скляними елементами створюють 

відчуття повітряності та легкості. Не останню роль у формуванні загального 

естетичного враження відіграє і символічне трактування образів. 
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Цей вітраж позбавлений традиційного призначення – бути джерелом 

світла у приміщені. Натомість він трансформується в об’ємно-просторову 

монументальну композицію. Вітражі розташовані вздовж усієї станції, по 

центру платформи, як декоративно-монументальне оздоблення, виконуючи 

одночасно і конструктивну роль, а також доповнюючи свіжим подихом 

загальну архітектоніку внутрішнього простору споруди. Художнє рішення 

гармонійно поєднується з оточуючим середовищем, ніби продовжуючи 

архітектурний задум (іл. 3.3.3 –  3.3.6). 

Композицію, що цілком відповідає сучасному конструктивізму в 

архітектурі, можна побачити і на станції метро «Петрівка» (Л. Семикина, С. 

Бароянц, 1980 р.). Тема «Техніка і природа» стала основним напрямом 

образних рішень художніх панно в  оформленні станції – вітража і мозаїки. 

Такий вибір тематики був обґрунтований тим, що  неподалік від станції 

розміщувалося кілька високотехнологічних підприємств  [134, с. 91]. 

Прямокутний, видовжений по горизонталі вітраж розташовано у 

верхній частині вестибюля, над сходами. Композиція за будовою майже 

симетрична, проте з одного боку основні форми окреслені плавними лініями, 

а з іншого – гострими, ламаними, що має символізувати природу і техніку, 

які нерозривно пов’язані між собою як уособлення людства. Масивні 

геометризовані елементи вітражної композиції – втілення стрімкості та 

енергії новітніх  досягнень доби наукового прогресу. Кольори використано 

насичені, контрастні. Композиційний центр виділено за допомогою тонових 

співвідношень та формальної побудови. Цей вітраж наче розділяє зовнішній 

простір та підземну частину станції (іл. 3.3.7, 3.3.8).  

На відміну від звичайних приміщень, в яких вікно, заповнене 

кольоровим склом, виконує додаткову функцію джерела світла, вітраж у 

замкненому просторі підземної станції за допомогою штучного світла 

створює ілюзію вікна, з якого падають сонячні промені. У досить великому 

за площею інтер’єрі внутрішнє яскраве освітлення вітража контрастує з 
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оточуючим середовищем та додає особливої проникливої виразності 

кольоровому об’ємному склу.  

Як бачимо, сучасний вітраж може існувати і у приміщеннях з 

відсутністю віконних отворів. Естетичні якості вітража вже не залежать від 

природних чинників: пори року, часу дня – вся площа кольорового скла має 

постійну насиченість та яскравість. Іноді традиційні матеріали декоративно-

монументального мистецтва у замкненому просторі підземної станції з 

недостатньою кількістю світла можуть втрачати властиву їм виразність 

кольорів, фактур та інших декоративних властивостей. У цьому випадку 

вітраж, штучно освітлений з внутрішнього боку, займає більш виграшні 

позиції. На тлі одноманітності архітектурних повторень такий сяючий та 

виразний монументальний твір переберає на себе головну роль в емоційному 

сприйнятті інтер’єру. Звичайно, використання штучного світла дає змогу 

добирати освітлення, найбільш вигідне для кожного окремого твору та 

підкреслювати його індивідуальні художні якості, проте це позбавляє вітраж 

ефекту живого руху, який створюють сонячні промені. 

Монументальні вітражі, розраховані на денне освітлення, представлено 

в інтер’єрах верхньої та нижньої станцій Київського фунікулера. На верхній 

станції розміщено 12 кольорових вітражів, виконаних із литого скла (В. 

Задорожний, 1984 р.). Великі декоративні вікна мають прямокутну форму з 

арковим завершенням. По зовнішньому  контуру проходить широка смуга 

прозорого листового скла. Як і у багатьох своїх монументальних творах, В. 

Задорожний використовує власну образну мову. В цій роботі бачимо 

впізнаваний авторський стиль відомого майстра, його тяжіння до пошуку 

узагальненої форми та національного  стилю у мистецтві, звернення до 

народних традицій. У композиційному рішенні вітражів використовуються 

символічні елементи: стилізовані рослини – квітка соняшнику, гілка калини; 

умовне зображення берегині або давньої слов’янської символіки;  традиційне 

дерево життя, трансформоване в сучасний образ тощо. Композиції зібрано з 

невеликих за розміром шматочків скла, своєрідних «модулів», що формують 
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подібну до мозаїчної техніки схему композиції. Майже вся площина 

заповнена склом, основа створює лише тонкі перетинки. Кольори переважно 

вохристі теплі, з додаванням блакитних акцентів (іл. 3.3.9 – 3.3.20). 

На верхній станції фунікулера простежується  цілісне конструктивно-

образне рішення об’єкта. Використання великих аркових вікон, які 

заповнюють більшу частину поздовжньої  стіни з обох боків, стає основою у 

формуванні архітектурної концепції. Насичені кольором масивні вітражі з 

литого скла формують загальну естетику приміщення. Значна маса скла, 

використана  в основі інтер’єру, створює відчуття умовності стіни, 

поєднуючи зовнішнє природне середовище паркової зони з внутрішнім 

простором. 

Інша стилістика трактування природних мотивів простежується у 

рішенні  декоративних елементів з об’ємного скла в інтер’єрі нижньої станції 

фунікулера  (М. Шкарапута, 1984 р.). Із першого погляду вражає насичене 

кольорове різноманіття декоративних вітражів, які у вигляді орнаментальних 

фризів розміщені паралельними смугами вздовж купола стелі. Сонячне 

світло, проходячи крізь скельця, збагачує яскраву гаму кольорів безліччю 

напівтонів та відтінків, створюючи в приміщенні піднесену атмосферу. Для 

виконання вітражів художник розробив складні, насичені дрібними деталями 

схеми декоративних фризів зі стилізованими рослинними елементами, що 

нагадують візантійські та давньоруські орнаментальні мотиви. Слід 

зауважити також символічне значення образно-пластичного рішення 

вітражів. Стилістично декоративні фризи подібні до монументального 

живопису пам’яток архітектури Києва, що знаходяться в історичному районі 

міста – на Подолі, де і розташована сама станція (іл. 3.3.21, 3.3.22). 

У плануванні архітектурного простору нижньої станції вітраж 

використаний як додаткове декоративне оздоблення інтер’єру, що відіграє 

важливу естетичну роль, а також є конструктивним елементом стелі 

приміщення.  
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Об’ємні вітражі виправдані, насамперед, у закритих приміщеннях 

підземних станцій, де є можливість використовувати штучне освітлення і 

умови для збереження стійкості твору від зовнішніх несприятливих чинників 

тощо. Характерною особливістю об’ємного скла є інтенсивність кольору, 

ефектність заломлення променів у товщі скла залежно від джерела світла, 

декоративність та виразність [88, с.115]. Для збагачення художніх та 

естетичних властивостей вітража застосовується практика використання 

додаткових декоративних ефектів на поверхні скляних елементів – рельєфу 

чи фактури. Саме такі вітражі, з локальним композиційним рішенням вдало 

доповнюють статичний інтер’єр  станції з його симетричною будовою та 

масивними геометричними формами.  

Згадані вище вітражі об’єднує спільна стилістика образно-пластичних 

рішень: умовність трактування образів, символічність та декоративність 

композицій, локальні кольори тощо. Зображення – здебільшого абстрактно-

символічні, спрощені, декоративні, з використанням стилізованих природних 

форм. 

У розглянутих архітектурних ситуаціях вітражі з литого скла є 

декоративним оздобленням, як і конструктивний елемент приміщення. 

Головним чинником у виборі композиційного та технологічного рішення 

монументального твору з об’ємного скла є підпорядкування композиції 

особливостям архітектури станції, органічне поєднання з внутрішнім 

простором, підтримка загального емоційного стану всередині приміщення, 

акцентування на функціональному призначенні споруди.  

 

Висновки до розділу 3 

На основі проведеного аналізу та класифікації представленого 

матеріалу  можна зробити низку висновків стосовно особливостей розвитку 

вітража Києва другої половини  ХХ ст. А саме стає можливим визначити 

основні напрямки образно-пластичних рішень у творчості київських 
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художників мистецтва вітража 1970 – 1980-х рр., як найбільш плідного 

періоду в цій галузі. 

1. Національний напрям (композиції тематично та образно пов’язані з 

мистецькою спадщиною української культури та фольклору, 

використовуються елементи народного мистецтва та характерна національна 

орнаментика). У вітражах 1970 – 1980-х рр. усе частіше можна побачити 

народні декоративні мотиви, що надають вітражам українських митців 

відмітних індивідуальних рис. Нерідко у творах мистецтва вітража тієї доби 

спостерігається використання художніх прийомів, які є ознаками 

національного стилю у монументальному мистецтві. Це проявляється у 

застосуванні характерних для народної творчості елементів та пластичних 

рішень: орнаментальних схем та стилізованих мотивів, серед яких 

зустрічаються узори килимарства, вишивки (В. Лобанов); давнього 

мистецтва скіфів, «звіриного стилю», традиційної символіки рушників (В. 

Задорожний) тощо; узагальнення та стилізації образів та звернення до зразків 

давньоруського мистецтва, гравюри та іконопису (І. Левитська, О. Мельник); 

притаманної народному мистецтву кольорової палітри з перевагою чистих 

відкритих тонів, кольорової локальності та символічності формальних 

рішень. 

2. Живописно-ліричний напрям (зображальна тематика, живописні 

рішення, образні сюжети –  взаємодія людини і навколишнього середовища). 

Як вже було згадано вище, у 1960-х – на початку 1970-х рр. художній вітраж 

відзначався плакатним рішенням із площинною трактовкою та 

узагальненням форми. З подальшим його розвитком спостерігається 

тенденція до більш живописних образно-пластичних рішень, об’ємного 

моделювання форми – з використанням тонових градацій за допомогою 

додаткового розпису фарбами. Особлива увага приділяється деталізації 

зображення і використанню фактури та текстури. У таких творах разом із 

узагальненою монументальною структурою використовуються елементи, які 

є традиційними для творів станкового мистецтва, такі як: складні сюжетні 
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композиції, просторовість, багатоплановість, використання живописних 

прийомів. У них, восновному, переважає гуманістично-ліричне та 

філософське звучання образних рішень (О. Гнєдаш, О. Мединський, С. 

Одайник). 

 3. Умовно-зображальний напрям (умовно-образні композиції: космос, 

природа, наука). Цей напрям набув розповсюдження у вирішені таких 

тематичних питань нового часу, як взаємозв’язок людини і навколишнього 

середовища в умовах доби техніки та індустріалізації, досягнень у науково-

технічній галузі, підкорення людиною космічного простору тощо. Можемо 

відзначити синтез різних зображальних засобів, таких як комбінування 

реалістичного об’ємного моделювання та декоративного площинного 

рішення різних частин композиції (В. Бовкун), що є символічним художнім 

прийомом у відтворенні живої та неживої природи, розробка складної 

геометричної структури вітража засобами металевої лінії та співвідношень 

шматочків скла у поєднанні з детальною графікою окремих частин (В. 

Недайборщ) тощо. 

4. Абстрактно-символічні вітражі. З подальшим розвитком вітража все 

частіше зустрічаються абстрактні символічні композиції, побудовані на 

основі кольорових співвідношень та графічного рішення площини, особливо 

це помітно на прикладі творів мистецтва вітража 1980-х рр. (О. Ворона, О. 

Дубовик). Можемо також відзначити, що на розвиток такого напряму 

вплинуло використання технології об’ємного вітража з литого скла. Ця 

технологія потребує узагальнених художніх рішень, які поступово 

трансформуються в умовні та символічні. 

5. Експериментальний вітраж. Твори мистецтва вітража, у яких на 

першому місці – пошук нових засобів виразності та формоутворення у 

художньому вітражі. До цієї групи в основному можемо віднести вітражі, 

виконані з об’ємного скла, які визначають як вітраж, причому вони можуть 

мати характерні риси скульптури чи об’ємного рельєфу та потребують 

особливого підходу до композиційного рішення. 
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Завдяки різним методам пошуку особливої пластики, на яку здатне 

кольорове скло, а також виразної образної мови та активному впровадженню 

новітніх матеріалів і технологій київські художники-монументалісти зробили 

вагомий внесок у розвиток вітража та декоративно-монументального скла 

України, створивши значну кількість непересічних художніх вітражів та  

декоративних елементів із художнього скла для  інтер’єру. 

Нове бачення вітража стосується і низки вітражів в інтер’єрах станцій 

міського метрополітену та фунікулера. Мистецькі твори у таких специфічних 

інтер’єрах покликані підкреслювати та доповнювати архітектурну будову 

середовища, організовувати внутрішній простір, об’єднувати архітектурні 

деталі та створювати завершений образ. Отже, ми є свідками формування 

спільних рис художньо-образних рішень вітражів вищезгаданих об’єктів: 

пріоритет архітектурного планування та перетворення вітража з окремого 

об’єкта декоративно-монументального мистецтва у конструктивну частину 

загального дизайнерського рішення середовища. 
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РОЗДІЛ 4 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ХУДОЖНІ ЯКОСТІ 

МИСТЕЦТВА ВІТРАЖА У 1990 – 2000-х РОКАХ 

 

Наприкінці 1990-х рр. спостерігаємо новий етап у розвитку вітража в 

Україні, зокрема у Києві. Художні особливості мистецтва цього періоду 

формувалися у безпосередньому зв’язку з новим політичним устроєм, зміною 

системи культурних та духовних цінностей у суспільстві.  

Із поступовим виходом країни з економічної кризи 1990-х рр. 

відбуваються позитивні зміни і у мистецькому житті Києва. Останні роки ХХ 

ст. відзначилися частковим відновленням державних замовлень, 

реставрацією чи відбудовою культурних та сакральних пам’яток Києва, 

будівництвом нових об’єктів громадського призначення. Почався черговий 

етап у сучасному монументально-декоративному мистецтві, позначений 

необмеженими можливостями у реалізації творчих ідей. Монументальне 

мистецтво на зламі ХХ – ХХІ ст. можна охарактеризувати як певний процес 

формування новітніх художніх рішень під впливом переходу від замкнутого 

радянського простору до стрімкої зміни течій та актуальних тенденцій у 

сучасному світовому мистецькому процесі. 

Розвиток українського монументально-декоративного мистецтва 

протягом багатьох років був тісно пов’язаний із суспільним життям. Якщо в 

радянські часи існувало обмеження тематики та суворий контроль над 

ідеологічним спрямуванням творів мистецтва, а художня якість відходила на 

другий план, то нині виникає загроза інших крайнощів. Зі стрімким 

розповсюдженням підприємств, які займаються виготовленням вітражів, 

мистецтво часто поступається промисловості, багато таких вітражів мають 

сумнівну мистецьку цінність. Вітражні панно часто використовують як 

данину сучасній моді, а цікаве композиційне та сюжетне рішення не є 

вирішальним чинником у придбанні або замовленні такого твору. Ця 

проблема, пов’язана низькою культурою замовників, а іноді і виконавців, 
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досить суттєво позначається на розвиткові сучасного мистецтва України, що 

опинилося на роздоріжжі між закритим середовищем минулого та новими 

зовнішніми впливами культури «арт-бізнесу» з «антинаціональною 

спрямованістю» (О. Федорук) [207, с. 2 – 4].  

Тенденції розвитку вітража 1990 – 2000-х рр. безумовно пов’язані зі 

зміною політичного устрою країни. На перший погляд, ця обставина мала б 

сприяти формуванню національного стилю у монументальному мистецтві, 

який так довго шукали попередні покоління монументалістів. Проте у вітражі  

помітним стає наслідування різних історичних стилів, певна еклектичність, 

звернення до декоративних форм вітража, простежуються також актуальні і 

на той час тенденції використання різних видів декоративно-прикладного 

мистецтва в інтер’єрі.  

У тодішніх економічних умовах, коли через суттєве зменшення і 

подекуди повне припинення фінансування культурних проектів з боку 

держави офіційні замовлення різко скорочуються, отже художники були 

змушені самостійно шукати роботу. Найчастіше це оформлення ресторанів, 

приватних будинків, офісів тощо. Водночас доступність до матеріалів і 

технологій виробництва відкривало перед молодими художниками та  

досвідченими  майстрами нові можливості для творчих пошуків. І серед 

розмаїття промислових вітражних виробів особливу увагу привертає 

авторський вітраж та декоративне скляне оздоблення високої якості. Згодом 

у Києві з’являються  приватні підприємства з виробництва вітражів. 

Художники-вітражисти  створюють творчі об’єднання, які спеціалізуються 

на проектуванні та виготовлені вітражів для організацій і установ та 

приватних замовників, з метою підвищення конкурентоспроможності на 

сучасному ринку мистецьких послуг. 

Здебільшого проектуванням та виготовленням вітражів на замовлення 

займаються невеликі підприємства або творчі майстерні, які об’єднують 

художників і виконавців та здатні забезпечувати оригінальний дизайн, 

високу якість виробу, швидке виконання проекту. Останнім часом більш 
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поширеною стає практика співпраці художників-вітражистів із великими 

підприємствами скловиробництва та фірмами, що спеціалізуються на дизайні 

середовища. Вони пропонують шаблонні або авторські вітражі для 

оздоблення інтер’єру – дзеркала, скляні елементи меблів, системи освітлення, 

деталі архітектури. Слід зазначити, що, зважаючи на таку велику кількість 

пропозицій та часте тиражування вітражних творів, цілком закономірно, що 

не всі вони відзначаються високим рівнем виконання та представляють 

собою певну художню цінність.  

Серед багатьох різних об’єднань із виготовлення вітражів та 

декоративних скляних виробів можна назвати кілька майстерень художнього 

вітража, які протягом багатьох років плідно працюють у цій галузі, мають 

значний доробок у сфері скляного декору, вирізняються творчим підходом та 

оригінальними рішеннями застосування художньо-декоративного скла та 

вітража. Незважаючи на значну різноманітність видів сучасного мистецтва 

вітража і сфер його застосування, можемо простежити характерні 

особливості художньої розробки та технічних прийомів виконання вітражів 

різними майстернями Києва. Наприклад, майстерня «Master Glass» під 

керівництвом київських художників Л. Новикової та В. Демчука вже багато 

років працює у цій галузі, у їхньому доробку – значна кількість декоративних 

вітражів і вітражних комплексів для громадських та приватних інтер’єрів. 

Серед них – орнаментальні композиції, живописні розробки, вітражні 

світильники, які вирізняються гармонійними колористичними рішеннями, які 

вдається здійснити завдяки використанню складних насичених тонів 

(теплих), що створює відчуття домашнього затишку у деталях інтер’єру 

[228].  

Креативним підходом до сучасних рішень класичного вітража 

вирізняється творчо-виробниче об’єднання «Сонцевид». У його доробку –

великі об’ємні вітражні конструкції з плоского скла, мозаїчні композиції, 

різноманітні деталі внутрішнього оздоблення, у яких простежується відступ 

від традиційних рішень на користь оригінального звучання твору в інтер’єрі 
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[229]. Студія склодизайну «Пивоварови» працює у різних напрямах 

сучасного мистецтва вітража, проте пріоритетним серед них є ті, де перевага 

віддається використанню сакрального вітража та скляної мозаїки, які 

останнім часом особливо часто застосовуються як елементи внутрішнього та 

зовнішнього оздоблення храмів. Студія «Пивоварови» розпочинала свою 

діяльність у місті Суми, з часом було відкрито ще кілька філій у різних 

містах України. У доробку майстрів студії – певна кількість вітражів для 

архітектурних споруд Києва [230]. Вітражна студія «Вікторія»  вже понад 15 

років також працює над розробкою та створенням вітражів і має філії у 

різних містах України (Полтава, Суми, Харків). Серед вітражів, створених 

художниками студії протягом останніх років – уся різноманітність та 

багатофункціональність сучасного вітража в інтер’єрі. Це і художні 

світильники найрізноманітніших форм, і скляна мозаїка, і меблі з елементами 

вітража, і вітражні картини та сувеніри, а також комплексні рішення 

вітражної оздоби [231]. 

Працюють у галузі виготовлення художніх вітражів і багато інших 

фірм та об’єднань, формуючи цілу галузь із виробництва скляного 

оздоблення. Причому виготовлення вітража поєднується з іншими 

популярними послугами на ринку декоративного оформлення інтер’єрів та 

архітектури. Немає потреби згадувати всі вітражні майстерні, зважаючи на 

те, що багато з них мають значно ширший перелік послуг та форм 

виробництва, які поєднуються з такими напрямами, як архітектурно-

будівельне скло, дизайн інтер’єру, комплексне оформлення архітектурних 

об’єктів та ін.  Більш доцільно охарактеризувати особливості розвитку 

вітража Києва, визначити сучасні мистецькі тенденції та формоутворюючі 

функції вітражів в архітектурному просторі, а також напрями використання 

вітражної оздоби і декоративних елементів.  

Розмаїття прийомів обробки скла, нові технологічні можливості для 

створення складних, об’ємних форм, багата кольорова палітра сучасного 

професійного вітражного скла дає змогу втілити майже неймовірні, на 
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перший погляд, фантазії митця. Слід зауважити, що найбільшої популярності 

серед різних технологій виконання вітража здобула техніка плоского вітража 

«тіффані», яка порівняно з класичною свинцевою спайкою є зручнішою та 

має ширші технологічні можливості для створення художніх образів. 

Наприклад, така технологія дає можливість заповнювати набагато більшу 

площу вітражного полотна без використання додаткової зміцнювальної 

конструкції з металу чи інших твердих матеріалів; виконувати дрібну 

розробку деталізації малюнка; відкриває простір для варіативності відповідно 

до авторського задуму, товщини лінії спайки та застосування металевого 

контуру як додаткового композиційного елемента. Такі технологічні 

особливості дали можливість виконувати невеликі за розміром декоративні 

вітражі, об’ємні форми, а також використовувати у своїх роботах різні 

елементи декоративного оздоблення. Автори та виконавці переважно 

користуються матеріалами іноземного виробництва, які представлені у 

широкому асортименті і є досить якісними. Вітраж стає не лише даниною 

моді, а й невід’ємною часткою новітніх дизайнерських проектів інтер’єрів та 

екстер’єрів громадських і житлових приміщень. Помітним стає широке 

сюжетне різноманіття сучасних творів. Популярності набувають вітражі з 

використанням релігійних та історичних сюжетів, декоративні орнаментальні 

композиції, абстрактні вітражні картини, твори декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

Таким чином, протягом останніх років відбувається переорієнтація 

тематичного та культурного наповнення монументального вітража, яка 

напряму пов’язана з культурологічними процесами в Україні. У культурному 

житті людей на зміну пріоритетності об’єктів громадського користування, 

таких як будинок культури, кінотеатр, будинок творчості, приходять культові 

споруди та комплекси, що належать до різних релігійних течій.   

Фактично традиції монументального вітража 1970 – 1980-х рр. із 

сюжетними або символічними складними фігуративними композиціями не 

знаходять свого ужитку в цьому напрямі сучасного мистецтва вітража. Проте  
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на перший план висувається питання стильової цілісності всіх деталей 

декоративного оздоблення інтер’єру. Поняття «вітраж» стає багатогранним 

та об’єднує різні способи використання виробів із кольорового або 

безбарвного скла, для яких спільними є технологічні ознаки, а не 

функціональні особливості. 

 

4.1. Сакральна тематика у вітражі 

Нова політична система в Україні, створена на зламі століть, 

кардинально змінює ідеологічні засади розвитку суспільства та, відповідно,  

ставлення до релігії. Зі здобуттям Україною незалежності починається 

активна реставрація існуючих культових споруд та відновлення тих, що були 

зруйновані за часів радянської влади, а також будівництво нових храмів та 

церков різних релігійних конфесій. Відносно новим видом мистецтва для 

Києва став монументально-декоративний вітраж для культових споруд міста. 

Як відомо, вітражі традиційно використовувалися для оздоблення 

католицьких релігійних храмів. Натомість у православному християнстві 

Центральної України вітраж не використовувався як характерний елемент 

оздоблення церковного інтер’єру. 

Зважаючи на відсутність традицій щодо застосування монументального 

вітража у церквах східної християнської традиції, сучасні художники 

отримали досить широкі можливості для створення авторських образно-

пластичних рішень. На сьогодні сучасний сакральний вітраж Києва поки що 

не може заявити про власну систему принципів канонічного зображення, 

однак у ньому яскраво простежуються цікаві творчі пошуки художників та 

їхнє альтернативне бачення вітража для нових культових об’єктів. У таких 

вітражах нерідко відображається прагнення автора знайти власну 

інтерпретацію сакрального образу, надати зображенню індивідуальних 

художніх якостей у межах канонічних вимог. Слід зазначити, що вітражі у 

храмах, споруджених чи відновлених за часів незалежності України, часто 

створювали київські монументалісти, які вже мали досвід роботи з вітражем, 
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набутий саме у 1970 – 1980-х рр., у часи розквіту радянського 

монументального мистецтва. Цей факт, до речі, свідчить про те, яким 

нерозривним є мистецтво двох суперечливих історичних періодів. 

Традиційно вітраж продовжують використовувати у культових 

спорудах римо-католицької релігійної конфесії. Наприклад, 

Олександрівський костел у Києві прикрашено вітражами у кількох вікнах 

(2005 р.) (іл. 4.1.1 – 4.1.3). Зокрема, було використано такі традиційні 

сюжети, як Хрещення, Сходження Святого духу (праворуч від кафедри), 

Розп’яття, Лик Ісуса (ліворуч). За стильовими характеристиками композиції 

виконано згідно з традиціями середньовічного вітража. Образно-пластичне 

рішення постатей святих наближено до натуралістичного, з використанням 

коричневої фарби для моделювання об’єму. Зображення розроблено за 

допомогою різних композиційних схем. Наприклад, образ Ісуса зображено у 

колі, а тло представляє собою сітчасте геометричне заповнення у вигляді 

ромбів із маленькими чотирикутниками на перетинах прямих ліній. 

Обрамлює композицію смуга декоративного орнаменту з використанням 

стилізованих рослинних мотивів. Подібне поєднання орнаментально-

декоративного площинного тла з об’ємним зображенням використане  і у 

сцені  Розп’яття. Композиція Хрещення, праворуч, займає майже всю 

площину вікна та виконана у більш живописній манері сюжетного 

багатофігурного зображення з використанням перспективи та 

багатоплановості. Кольорова палітра вітражів досить різноманітна. На 

першому плані у зображеннях – контрастне поєднання яскраво-червоних та 

смарагдово-блакитних тонів, що можна пов’язати з традиційним 

протиставленням червоного та синього у середньовічному вітражі, яке 

доповнено жовтим, коричневим, синім та білим кольорами. 

У 2014 році, після часткової реставрації храму, в інтер’єрі 

Олександрійського костелу встановлено два нових вітража. Ці вітражі було 

створено у Польщі на спеціальне замовлення настоятеля храму (на вітражі 

розміщено напис, який містить відомості про автора та виробництво: PROT 
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2014, X. T. FUROYNA, POLSKA SDB). Стилістично вітражі вирішено у 

характерній манері відомого польського художника мистецтва вітража А. 

Сталлоне-Добжанского. Багатофігурні вітражні композиції зображають 

сцени релігійної тематики. У колористичному рішенні переважають прозорі 

ультрамаринові кольори тла, які гармонійно поєднуються з ніжними 

пастельними тонами деталей одягу – рожево-бузковими, бірюзово-

блакитними, вохристо-коричневими. На тлі загальної співзвучної кольорової 

гами яскравими променями спалахують червоні та жовто-гарячі відтінки 

окремих деталей, які оживляють ритмічний (мозаїчний) узор шматочків скла, 

наповнюючи їх рухливим світлом. Причому невеликі форми нарізки скла з 

гострими кутами створюють візерунчасту модульну структуру площини 

вітража, яка за рахунок кольорового рішення об’єднується у цілісне полотно 

(традиційне звучання сакрального вітража у взаємодії основних кольорів – 

синього та червоного) (іл. 4.1.4, 4.1.5). 

Синтез постмодерних та середньовічних мотивів використано у серії 

вітражів «Відродження» київського художника О. Григорова, які він 

розробив для костелу у м. Фастів Київської області (1993 – 1994 рр.). Для 

нього характерні такі традиційні для християнської релігії сцени, як «Різдво», 

«Вознесіння», «Благовіщення» та образи «Св. Катерина», «Св. Домінік» та 

інші. Разом із традиційними сюжетами художник використовує сучасне 

авторське образно-пластичне рішення. Композиційна структура аркових 

вітражних вікон поділена на три частини по горизонталі. Верхню і нижню 

частини вікна вирішено за допомогою декоративного заповнення його  

скляними шматочками неправильної форми, які разом із гнучкими лініями 

металевих протяжок створюють враження динамічного висхідного руху з 

концентрацією напруги угорі. По периметру вікна проходить смуга скла, 

більш насиченого за тоном та кольором, що нагадує орнамент в обрамленні 

готичних вітражів. Однак у цьому випадку відчувається авторська 

інтерпретація композиційного рішення, яким підкреслюється, що центральна 

частина з фігуративним зображенням ніби розриває орнаментальні рамки  
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вікна, інтегрується у внутрішній простір, виходячи з окреслених меж. 

Авторське рішення вітражів відрізняється експресивною манерою,  яка дещо 

нагадує постмодерні вітражі М. Шагала. На відміну від середньовічного 

вітража твори наповнені живим рухом ліній і форм та динамічним сюжетом. 

Необхідно також відзначити важливу роль графіки металевої спайки у 

вітражі, і хоча лінійний рисунок не має чіткої структури, він підтримує 

загальне зображення конструктивно та емоційно – гострими або округлими 

формами, концентрацією заломлень ліній в одному випадку або вільними, 

широкими об’ємами – в іншому  (іл. 4.1.6, 4.1.7). 

Як бачимо, навіть у історично традиційному вітражі католицьких 

релігійних об’єктів присутні авторські інтерпретації узвичаєних сюжетів, а 

також концептуально нові підходи до монументально-декоративного 

оформлення архітектури. 

Художній вітраж також використовується в культових спорудах інших 

релігійних конфесій. Відступ від традиційних фігуративних або 

орнаментальних композицій храмового вітража демонструє О. Дубовик. У 

1994 – 1995-х рр. він створює вітраж для Ново-Апостольської церкви у Києві. 

В інтер’єрі великої зали для проведення богослужінь кожна з двох суміжних 

стін, які сходяться до найвищого кута будівлі, містить ряд доволі видовжених 

по вертикалі вітражних вікон. Вікна займають майже всю висоту 

приміщення, їхня архітектурна будова за формою та структурою нагадує 

символічний для сакрального дійства музичний інструмент орган. Кожне 

вікно поділене по горизонталі тонкою перемичкою на дві нерівні частини. 

Вітражі створено у притаманній художнику манері абстрактно-символічного 

рішення з використанням основних відкритих кольорів –  червоного, 

жовтого, блакитного. Враховуючи те, що композиція вітражних вікон 

розроблена як цілісне зображення, вона стає об’єднувальним елементом 

інтер’єру. Сонячне світло, що проходить крізь високі вікна, пронизує все 

приміщення кольоровими променями, створюючи піднесену атмосферу. 

Абстрактно-символічне рішення церковного вітража логічно пов’язується з 
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асиметричними формами сучасної архітектурної розробки будівлі. У 

результаті завдяки вітражу утворюється композиційна та формоутворююча 

нерозривність з архітектурою, і вся будівля сприймається як єдина 

декоративно-архітектурна конструкція. Традиційна для творчості художника 

симетричність декоративної композиції практично нівелюється складною 

архітектурною структурою, яка поділяє вітражну композицію на фрагменти  

(іл. 4.1.8). 

Кольоровими вітражами прикрашена і будівля синагоги Київської 

іудейської релігійної спільноти (2001 – 2003 рр., художники Є. Котляр, О. 

Котляр). Вітражі розміщено у вікнах аркової форми на  головному фасаді 

будівлі. Яскраві багатоколірні композиції органічно поєднуються з 

просторим приміщенням, непереобтяженим іншими декоративними 

елементами  (іл. 4.1.9 – 4.1.11).  

Як окреме явище сучасне мистецтво вітража формується і у 

православних храмах. Визначаючи роль вітража у релігійних спорудах, 

французький дослідник мистецтва А. Шастель припускає, що унікальні 

властивості емоційного впливу вітража у культових спорудах 

західноєвропейської церковної традиції використовувалися як альтернатива 

ранньохристиянським та візантійським композиціям, виконаним у сяючому 

дорогоцінному матеріалі мозаїк, що, у свою чергу, спричинило стрімку 

популяризацію вітража у західноєвропейський культовій архітектурі [217, с. 

32 – 35]. 

Як відомо, у західних регіонах України вітражі у культових спорудах 

були відомі вже у ХІІІ – ХVІ ст., проте вітраж у центральній частині України, 

яка знаходилася під протекторатом православної церкви, до останнього 

століття практично не розвивався. Дослідник В. Король відзначає 

візантійський вплив на церковну архітектуру Київської Русі, яка часто 

вирізнялася пишним внутрішнім оздобленням, зокрема фресками та 

мозаїкою [107, c. 11 – 13]. Мистецтвознавець Т. Волобаєва припускає, що до 

остаточного розподілу церкви на східну і західну у 1054 році прикрашання 
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храмів вітражами як у Візантії, так і на Русі, не сприймалося як порушення 

християнської церковної традиції. Проте практика застосування вітража не 

знайшла свого продовження в архітектурі давньоруського будівництва. Існує 

думка, що середньовічний вітраж у вікні храму сприймався як образ, тобто як 

ікона на склі. Т. Волобаєва наводить відомості, що у православній традиції 

існувала заборона на скляні ікони через велику крихкість цього матеріалу 

[А1, с.23 – 25]. 

Можна припустити, що відсутність традицій вітража в оздобленні 

православної церкви пов’язана не стільки із забороною сакральних 

зображень на склі, скільки з активним використанням інших, не менш 

виразних матеріалів декоративного оздоблення, таких як поліхромний 

монументальний живопис (фреска), мозаїка, різьблення, позолота, художній 

метал, які створюють досить насичений декором інтер’єр.  

У сучасному мистецтві художній вітраж у православному храмі, як 

повноцінний  або домінантний елемент комплексного оздоблення інтер’єру 

набуває широкого розповсюдження. Прикладом використання вітража як 

основного декоративного елемента у внутрішньому оздобленні храмової 

споруди можне бути церква великомученика Георгія Переможця (УПЦ) у 

Києві (2001 р.). У середині приміщення відразу привертають увагу насичені 

барви великих вітражних вікон різної форми: три круглі вставки у нижньому 

ярусі, на яких зображено лики Ісуса, архангела Михаїла та архангела 

Гавриїла. Ці зображення оточені смугами орнаментального вітража у формі 

арки, рисунок якого побудовано на основі поєднання таких елементів, як 

хрест та коло з мотивами візантійського орнаменту. Орнамент виконано зі 

скла теплих вохристих та оранжевих тонів на білому тлі. У другому ярусі 

розміщено чотири великих вітража, по одному з кожного боку будівлі, які 

мають видовжену по горизонталі аркову форму. На них зображено такі 

відомі християнські сюжети, як Георгій Переможець, що вражає змія; 

зображення Богоматері з немовлям, сцена хрещення Ісуса. У реалізації 

вітражів одразу помітно високу професійну майстерність авторів і 
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виконавців. Композиції побудовано зі збереженням традиційної іконографіки 

давньоруської ікони, проте – з елементами сучасної авторської стилізації. 

Для цих вітражів характерною є чітка графічна структура; використання 

насичених кольорів скла – червоного, жовтого, синього, що контрастують із 

прозорим тлом; певною мірою симетричність зображень, яка дещо 

врівноважує активні кольорові та тонові контрасти. У розробці фігур 

використано характерний для монументальних мозаїчних зображень прийом 

заповнення площини – коли різна за тоном смальта викладається рядами по 

формі, створюючи ефект об’єму. Проте можна також помітити фрагменти 

вітража, де використані комбінації різних за кольором шматочків скла для 

створення цікавої декоративної фактури, художник ніби навмисно порушує 

монументальну графічну та кольорову структуру для створення живописного 

ефекту. Наприклад, у зображенні Богоматері з немовлям, що розташовано 

навпроти входу в храм, можна побачити поєднання вищезгаданих художніх 

засобів: мафорій Богоматері традиційно виконано зі скла споріднених 

пурпурових, фіолетових, бузкових тонів із вкрапленням шматочків скла 

насиченого синього кольору. Маленький Ісус зображений на тлі яскраво-

червоного кола, який у нижній частині композиційно підтримують  

симетрично розташовані червоні фрагменти одягу. Ще  вісім вікон із 

зображенням постатей святих розміщено на площині світлового барабану. 

Серед православних церков, де був використаний вітраж, можна 

згадати також церкву Святителя Миколая на Подолі. У центрі конхи 

центральної апсиди розміщено три видовжених вікна у формі арок. У 

центральному вікні встановлено вітраж, на якому зображено постать Святого 

Миколая. Фігура виконана з урахуванням особливостей канонічного 

зображення у досить натуралістичній манері. У вітражі використано скло 

широкої кольорової гами, проте в одязі помітно переважає оранжево-

вохристий колір, співзвучний із золотистими тонами різьбленого оздоблення 

іконостаса. 
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Орнаментальні вітражі доповнюють внутрішнє оздоблення 

Володимирського собору у Києві, інтер’єр якого вирізняється унікальними 

живописними рішеннями настінних фресок, насиченістю фризових узорів, 

багатством художнього металу в оздобленні деталей інтер’єру. У цьому 

випадку вітраж не є яскравим акцентом, а, навпаки, другорядним 

декоративним доповненням до багатого убранства собору. Такий синтез 

кількох декоративних технік для підкреслення урочистої атмосфери 

храмового дійства часто використовується у сакральних спорудах (іл. 4.1.12). 

Вітражі Володимирського собору були відреставровані у 2005 році 

(майстерня «Сонцевид»). 

 

4.2. Мистецькі особливості, естетичні та утилітарні функції вітража 

та архітектурно-декоративного скла у громадських об’єктах та 

приватних спорудах 

Сучасні вітражі у громадських об’єктах та  приватних приміщеннях 

мають  значну кількість спільних рис (стильових, образних, структурних), що 

об’єднує їх у загальний напрям декоративного вітража в архітектурі.  

У вітражах, які використовуються в архітектурних об’єктах 

громадського призначення, в основному превалюють такі виважені 

конструктивні риси, які розраховано на сприйняття великою кількістю людей 

з різними мистецькими уподобаннями або орієнтовано на окрему групу 

населення, поєднану спільними інтересами. Тематика та стилістика таких 

вітражів розробляються відповідно до призначення будівлі, особливостей 

архітектури, основних джерел світла та поєднуються загальним напрямом 

декоративного оздоблення інтер’єру.  

Не менш важливим є естетичний та психологічний вплив творів 

мистецтва на глядача. Наприклад, у приміщеннях установ банків здебільшого 

використовують класичні, стримані орнаментальні схеми у вітражі, які не 

повинні зосереджувати увагу працівників та клієнтів, водночас саме вітраж 

має надавати приміщенню особливого статусу. В інтер’єрі ресторану мають 
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використовувати яскраві та оригінальні вітражі, які привертатимуть увагу 

відвідувачів і зроблять інтер’єр закладу цікавим та впізнаваним. Для 

декоративного оздоблення інших об’єктів громадського користування 

(медичних, освітніх, культурних закладів тощо), основний акцент часто  

зосереджується саме на підкресленні напрямі їх діяльності з відповідною 

тематичною розробкою композиції. 

Окрему ланку сучасного мистецтва вітража становлять декоративні 

твори з кольорового скла для приватних помешкань, які у наш час стали 

найбільш поширеними, тоді як за радянської влади мистецтво вітража 

застосовувалося в основному в межах державних установ, місць 

громадського користування і не часто використовувалося для оздоблення 

інтер’єрів приватних житлових приміщень. За роки державної незалежності 

ця ситуація кардинально змінилася. Вітраж стає доступним для приватних 

осель середнього класу. У приватних інтер’єрах  він – усе більш популярний 

елемент оздоблення, причому може використовуватися як у вигляді 

невеликих декоративних вставок для меблів, столярних елементів чи інших 

деталей (що не потребує значних фінансових затрат і дає можливість мати 

оригінальне художнє оздоблення інтер’єру), так і бути цілісним комплексом 

художнього рішення внутрішнього середовища, формуючи його основні 

стилістичні якості. Художні рішення більше залежать від дизайнерського 

оформлення, завдяки якому підтримується загальна стилістика приміщення. 

Вітражі для приватних інтер’єрів здебільшого бувають декоративно-

орнаментальні, в яких використовуються характерні мотиви різних 

мистецьких стилів – класицизму, бароко, ренесансу, модерну або їх 

еклектичніих поєднань. Можна також зустріти стилізовані живописні 

композиції, геральдичні зображення, абстрактні рішення. Крім того, досить 

часто використовуються геометрично-орнаментальні розробки площини 

вітража чи навіть просто лінійний поділ скляного полотна з використанням 

фацетних скляних елементів. 
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Серед вітражів у громадських та приватних приміщеннях можна 

побачити твори, виконані як окремими художниками монументально-

декоративного мистецтва, так і приватними підприємствами. Художні рішення 

таких вітражів здебільшого залежать від характеру інтер’єру, актуальних 

напрямів стосовно стилю приміщення та особистих уподобань замовника, 

через що частково втрачається цінність такого вітража як авторського витвору 

мистецтва. У цьому випадку більш доцільно розглянути основні форми та 

функції використання сучасного мистецтва вітража в архітектурі. 

Традиційним об’єктом для встановлення вітражів залишається віконний 

отвір. Сучасні архітектурні рішення проектуються у різноманітних 

стилістичних напрямах. Це відображається також у формі та розташуванні 

вікон, які  відіграють важливу роль у формуванні цілісного образу 

архітектурного об’єкта. Художня розробка віконного вітража здійснюється 

відповідно до його основних функцій у приміщенні. Якщо на перший план 

висувається функція джерела світла, використовуються світлі прозорі тони 

скла, стриманий геометричний або орнаментальний малюнок. Для віконного 

вітража, який має бути активним декоративним елементом, здебільшого 

використовують яскраві контрастні кольори та виразні композиції, а також 

напівпрозоре або матове скло різних кольорових відтінків із додатковими 

декоративними ефектами у вигляді різних текстур або поєднань кількох 

кольорів. 

У віконних вітражах у приміщеннях громадського користування 

застосовується практика використання образно-тематичних зображень. 

Наприклад, вітражі операційного залу Головпоштамту в Києві представляють 

відомі архітектурні споруди, пов’язані з історією міста. Серед них можна 

побачити будівлі Києво-Могилянської академії, Маріїнського палацу, 

Софіївського та Успенського соборів та інші. У центрі кожного вікна 

розміщено площинне зображення архітектурного об’єкта, обрамлене 

бандеролями, надписи на якіх вказують назву будівлі та рік її спорудження. 

Композиції статичні, виконані на основі графічної схеми малюнка, в якому 
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архітектурні об’єкти є головними елеменами зображення. Кольорове рішення 

– гармонійне, без активних тонів та кольорових контрастів, для цього 

використовується скло блакитних, вохристих, жовтих, коричневих відтінків. 

Завершує композицію обрамлення зі смуги декоративного геометризованого 

орнаменту, більш насиченого за кольором та тоном із переважанням 

блакитних та зелених кольорів, які об’єднують всі композиції єдиним 

орнаментальним мотивом. Геометричні елементи конструкції підкреслено 

ритмічним членуванням вітражного полотна. Тонкими лініями виконано 

уточнюючий малюнок дрібних архітектурних деталей (іл. 4.2.1 – 4.2.3). 

Мистецтвознавець Н. Гілязова у статті «Майстри вітража Івано-Франківщини 

кінця XX — початку XXI ст.», присвяченій творчості вітражистів Івано-

Франківщини, згадує кількох авторів, які працювали над цими вітражами, 

зокрема   М. Сарапіна, З. Савіна [41, с. 1152]. 

Вітражі зали зв’язку та Інтернет Головпоштамту виконані київськими 

художниками об’єднання «Master Glass». Абстрактно-символічні вітражні 

композиції розміщено у верхній частині трьох видовжених вікон зали. 

Кольорова гама вітражів ретельно підібрана, гармонійна, містить як насичені 

яскраві складні кольори, так і майже прозорі тони, проте вона збалансована і 

не має різких контрастів. Лінії малюнка пластичні, без гострих кутів, а широкі 

металеві смуги, використані для зміцнення площини вітража, навіть 

повторюють основні лінії малюнку. Нижня частина композиції поступово  

зводиться до світлих відтінків, які без різких переходів зливаються з прозорим 

склом нижньої частини віконного отвору. У верхній частині вітражних 

композицій використано більш насичені тони, які завершуються низкою 

яскравого ультрамаринового скла з цікавим декоративним ефектом у вигляді 

біло-синьої мармурової текстури. У плинних лініях композицій вгадуються 

абриси пташиних крил, які ніби ширяють у повітряному просторі, 

виблискуючи у сонячних променях  ритмічним узором золотавих пір’їнок (іл. 

4.2.4). 
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Серія вітражів С. Одайника (2006 – 2008 рр.) у Центрі підвищення 

кваліфікації лікарів у Києві присвячена історії розвитку української медицини. 

Головними постатями у цих вітражах є давні цілителі Агапіт та Євпраксія. 

Композиції, з огляду на багатий досвід практичної роботи у галузі 

монументального мистецтва, розроблено автором у притаманній йому манері 

монументальної трактовки фігуративних зображень. Проте форма та розмір 

вікон типової житлової будівлі підштовхує до більш декоративного художньо-

образного рішення. Використання технології «тіффані» та плоского 

художнього скла у поєднанні з розписом у розробці таких деталей, як риси 

обличчя, руки, драпірування та орнаментальні деталі одягу, дозволили автору 

створити живописні композиції (іл. 4.2.5, 4.2.6). 

Останнім часом у новому будівництві нерідко практикують засклення 

частини стелі або майже всієї її площини. У цьому випадку часто 

використовується вітраж, який виконує роль як декоративну (яскравий акцент 

в інтер’єрі приміщення) та функціональну (джерело світла), так і 

конструктивну (частина архітектури).  

Вітраж, який виконує функцію стелі, можна побачити у ресторані  

готелю «Fairmont» у Києві  (В. Нероденко). Декоративнимі якості, притаманні 

йому, органічно поєдналися із конструктивними і функціональними. Так, 

вітражний плафон, виконаний у формі купола, є частиною архітектурного 

планування та водночас додатковим джерелом денного світла у приміщенні. В 

основу структури вітража покладено геометричну схему конструктивних 

перетинів, підкреслених геометричним узором білих та золотистих тонів, 

доповнених стилізованим орнаментальним декором. 

Стельовий вітраж стає розповсюдженим явищем і у приватному 

будівництві, де він набуває найрізноманітніших форм та якостей. Такий вітраж 

часто слугує додатковим джерелом природного або штучного освітлення, він 

також може бути частиною цілого комплексу системи освітлення. У 

композиційній розробці на перший план висувається орнаментальна 

структура, яка будується за допомогою малюнка лінії спайки, що повторює 
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основний узор. У цьому випадку може використовуватись скло однотонне або 

споріднених кольорів без контрастних співвідношень (іл. 4.2.7). У іншому разі 

малюнок вітража може підкреслювати структуру конструктивних деталей 

стелі, доповнюючи   архітектурні ритми (іл. 4.2.8, 4.2.9). Проте частіше 

використовують яскраві поліхромні вітражі, які стають домінантним 

декоративним елементом у приміщенні (іл. 4.2.10).  

Поширеною практикою оздоблення інтер’єру та екстер’єру стає 

використання елементів вітража у декорі дверей, меблів та іншого 

обладнання.  Вітраж, поєднаний зі столярним оздобленням предметів 

інтер’єру, стає одним із найпоширеніших прийомів використання 

художнього вітража у житлових приміщеннях. Якщо проект дизайну 

приміщення вирішується в одному напрямі – як цілісна синтезована 

структура, вітраж може використовуватися майже в усіх складових інтер’єру,  

виконуючи роль об’єднуючого елемента. Такі вітражі вирізняються широким 

стилістичним різноманіттям, причому робиться акцент на індивідуальному 

художньо-образному  рішенні залежно від архітектурної ситуації та функцій 

декоративного вітража. Наприклад, вітраж, який використовується для 

оздоблення дверей, може слугувати декоративним доповненням до загальної 

форми, або, навпаки, бути основою розробки дизайну дверного полотна. 

Варіативність структури вхідних та міжкімнатних дверей дає змогу з 

легкістю заповнювати фігурні отвори декоративним візерунчастим склом, 

склом із декоративною механічною обробкою, а також вітражем. Усе частіше 

можна побачити двері зі складною багатодільною конструкцією, 

різноманіттям форм та декоративних деталей, що дає можливість 

використовувати додаткові матеріали та оздоблення. Інколи двері 

незвичайної форми або з яскравими вітражними вставками стають ключовим 

формоутворюючим художнім елементом в інтер’єрі. 

Двері можуть мати одну чи кілька вітражних вставок або складатися 

майже із суцільного вітражного полотна. Також різною може бути 

образотворча роль декоративного вітража. Наприклад, двері, виготовлені 
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об’єднанням «Master Glass» для приватного інтер’єру (іл. 4.2.11), 

складаються із двох прямокутних стулок, які разом з тонкою перетинкою між 

ними утворюють майже квадратну форму. У кожну стулку вмонтовано 

напівкруглу вітражну вставку, яка займає більшу частину дверного полотна. 

Дві симетричні вставки формують виразне багатоколірне коло, яке у 

візуальному сприйнятті виходить на перший план, таким чином вітраж стає 

домінантою у структурі інтер’єрного проектування. В іншому прикладі (іл. 

4.2.12), вітраж займає майже всю площину дверей, його композиція не 

зорієнтуєтована на форму дверей, а має власне живописне вирішення – 

квітуча гілка з виразними червоними квітами та смарагдовим листям на тлі 

матового скла кольору слонової кістки – та лише обмежується неширокою 

рамкою основи. Крім того, виготовляють міжкімнатні двері із системою купе, 

коли вітраж займає практично всю площину міжкімнатної перегородки.  

Популярними стають оригінальні проекти зі складною столярною 

розробкою, пластичні плинні та асиметричні форми, властиві модерновим 

рішенням початку ХХ ст., а також інші різноманітні форми та варіанти 

оздоблення (геометричні узори, етностиль, картина, мозаїка тощо). Такі 

декоративні деталі оздоблення можуть слугувати як доповненням до 

стилістичного та тематичного вирішення інтер’єру, так і окремим 

декоративним об’єктом. Вітраж у декоративному оздобленні меблів також 

часто застосовується в сучасних інтер’єрах у вигляді кольорових чи 

безбарвних вітражних вставок у меблевих системах та у інших деталях. 

Наприклад, вітраж використовується для засклення кімнатних або кухонних 

шаф, книжкових полиць, столів та інших меблів. 

Важлива роль освітлення у сучасних дизайнерських розробках 

інтер’єрів робить вітражний світильник розповсюдженим елементом  в 

архітектурі.  Цим пояснюється велике розмаїття форм та художньо-образних 

рішень таких світильників із власними особливостями лінійної пластики та 

формотворення.  
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До окремої групи належать світильники, які мають традиційне 

застосування, тобто люстри, настільні лампи, бра тощо. Художнє рішення 

таких світильників може формуватися відповідно до загального декору, бути 

додатковим оздобленням приміщення або самодостатнім твором 

декоративно-ужиткового мистецтва. Такі світильники виконуються 

переважно у техніці «тіффані» – з дрібних шматочків кольорового скла за 

шаблоном (спеціальне «лампове» скло для таких світильників має 

неоднорідну структуру у товщині, за рахунок чого створюється додатковий 

декоративний ефект). Здебільшого декоративні настільні світильники та 

люстри за формою та декором наслідують принципи розробок у цій сфері 

американського художника  Л.-К. Тиффані, що наближує такі вироби до 

рівня шаблонного виробництва. У цьому випадку варто розглянути авторські 

розробки вітражних світильників, яким властиві індивідуальні художні риси. 

Наприклад, декоративний об’ємний світильник у формі яблука, виконаний зі 

скла зелених та жовтих тонів, у поєднанні з елементами художнього металу є 

самостійним декоративним твором та може бути використаний у будь-якому 

інтер’єрі (іл. 4.2.13). 

Більшу цікавість для мистецтвознавчого аналізу представляють 

декоративно-архітектурні рішення світильників та освітлювальних систем в 

інтер’єрі та екстер’єрі. Вітражний світильник може вписуватися в 

архітектуру як конструктивно-функціональний елемент, може бути 

поєднаний зі стельовим вітражем у багатофункціональну освітлювальну 

структуру, а також мати складні декоративні форми. 

Таким варіантом використання декоративного освітлення можна 

назвати композицію з художнього металу на основі стилізованого 

рослинного мотиву з елементами вітража у вигляді метеликів, за якими 

розміщено точки освітлення. Ця композиція поєднана із загальною формою 

об’ємної розробки частини стіни, яка повторює мотив крил метелика та 

створює цілісне комплексне рішення декоративного оздоблення інтер’єру (іл. 

4.2.14). 
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Вітраж, який виконує додаткову функцію освітлення, часто 

використовується у сучасній практиці проектування об’єктів громадського 

користування. Наприклад, у ресторані «Колхіда» створено вітражний 

світильник «Аргонавти», розроблений згідно із загальним тематичним 

напрямом інтер’єру за тематикою міфології («Сонцевид»). Світильник має 

складну об’ємну форму човна, додатково підкреслену кольоровим скляним 

обрамленням. В інтер’єрі використано й інші декоративно-конструктивні 

деталі, такі як вітражні ширми на дерев’яній  основі, які у поєднанні з 

розписом, рельєфом, елементами освітлення та іншими декоративними 

деталями створюють загальний образ  приміщення (іл. 4.2.15). 

Широкого застосування у приватному будівництві набувають елементи 

вітража у поєднанні з художнім металом (світильники, грати, сходи, меблі та 

інші предмети інтер’єру). У цьому випадку вітраж може бути як додатковим 

декором, так і основною композицією. Наприклад, декоративне узорне 

оздоблення сходів із кованого металу, розроблене на основі рослинних 

мотивів, доповнене дрібними елементами з кольорового фактурного скла у 

вигляді стилізованих листочків (іл. 4.2.16). Поєднання скла і кованого металу 

також можна побачити у виконанні художніх вітражних світильників, де 

метал об’єднує скляну форму, ніби утримуючи кольорове світло.  

Розвивається і такий напрям, як авторський вітраж, у якому на 

першому плані – індивідуальний світогляд художника. Наприклад, 

продовжує працювати у техніці вітража О. Дубовик, який ще у 1970 – 1980-х 

рр., крім живописних творів, створив низку монументальних вітражів. У 

творчості художника 1990-х рр. Помітною є тенденція до ускладнення 

кольорової палітри, відхід від формалізму і «безпредметності» та потяг до  

ускладнених образних трансформацій у станковому живописі. У вітражах, 

створених протягом цих років, також простежується відхід від чіткої 

геометричності та симетричної основи побудови монументального твору [4]. 

Сам художник так окреслює ознаки своєї творчості: «У стильовому 

відношенні – це постмодернізм, але який розуміється не як еклектика з 
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іронічним і єстєствуючим підтекстом, а як новий організм, цілісний і 

життєстійкий» [60, с.27 – 28]. У кінці ХХ ст. вітражні твори О. Дубовика 

набувають виразних рис абстракціонізму та формалізму. Якщо у вітражах 

1970 – 1980-х рр. переважає симетричність та геометризованість 

композиційної структури, то у творчості останніх років художник відходить 

від чіткої структурованості робіт, віддаючи перевагу засобам кольору та 

форми.  «Кордони між сферами Олександр Дубовик позначає не рискою, а 

кольором, тож здається, що зображення живе, існує... І не відокремиш одну 

форму від іншої» [102, с.27 – 29].  Його  вітраж «Діалог» (1994 – 1995 рр.) 

також пов’язаний із творчістю художника у сфері станкового живопису. Ця 

тема знаходить різні рішення у творчому пошуку О. Дубовика, про що 

свідчить серія живописних робіт «Діалоги». В основі колористичного 

рішення головну увагу привертають протилежні кольори кольорового 

спектру – фіолетовий та оранжевий, які створюють емоційну напругу, 

підсилену динамічними формами (іл. 4.2.17). 

Слід зазначити, що авторський вітраж-картина у творчості київських 

майстрів вітража зустрічається нечасто. Поширеним елементом в інтер’єрі 

стають картини зі скла, що виготовляються як предмет декоративного 

оздоблення, а не авторська робота (іл. 4.2.18). Такі вітражі можуть бути 

виконані у техніці «тіффані», фьюзингу та в інших техніках декоративного 

скла та їх різноманітних комбінаціях. Проте необхідно зауважити, що такі 

твори швидше нагадують  оздоблення інтер’єру, ніж представляють 

авторську розробку, вони також можуть бути копіями відомих творів, 

виконаних у склі. Цей різновид мистецтва можна сприймати і як вітраж, і як 

художнє скло, що пояснюється декоративністю таких художніх об’єктів, а 

також тим, з якого матеріалу створювався твір (використання декоративних 

якостей скла, авторське рішення відходить на другий план). 

Отже, як бачимо, вітражі можуть мати досить різноманітні форми та 

художні якості у руслі стрімкого розвитку та збагачення цього виду 

сучасного мистецтва. Завдяки особливостям матеріалу, з якого 
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виготовляється вітраж, автор має можливість втілити свій художній задум у 

розробку композиційної площини використавши при цьому: геометричні або 

флоральні орнаменти різної складності, декоративні стилізовані мотиви 

біонічних форм, геральдичні та геометричні композиції, абстрактно-

символічні рішення, стилістику історичних художніх стилів. Розмаїтість 

форм і якостей цього виду мистецтва відкривають також великий простір для 

створення декоративно-ужиткових форм вітражних творів: оздоблення 

меблів, декоративного оздоблення столярних конструкцій, виготовлення 

художніх світильників (стельових, настільних, бра та інших архітектурних 

форм декоративного освітлення). Ще одна група – функціональні вітражі: 

вікно, стеля, стіна, міжкімнатні перегородки та ширми.  

Скло в архітектурі з часом лише продовжує набувати все більш 

актуального звучання, художній вітраж постійно трансформується у 

взаємозв’язку з новою архітектурою. Як декоративно-архітектурні елементи 

використовується також прозоре листове або будівельне скло. У сучасних 

спорудах саме скло обирають для значної площі засклень, коли воно має 

виконувати додаткову декоративну функцію в архітектурному плануванні 

фасаду споруди. Такий вид засклень виконується з тонованого або прозорого 

скла з використанням різних варіантів геометричного поділу площини 

перетинками архітектурної конструкції. Архітектурно-декоративне скло 

використовується не лише для оздоблення фасадів будівель, а також і для 

створення площинних або об’ємних архітектурних деталей.  

Особливо виразне скло у новітніх архітектурних проектах 

громадського призначення, яких стає дедалі більше. Намагання виділити 

конкретну будівлю в урбаністичному середовищі сучасного мегаполіса з його 

громіздкими статичними формами житлових масивів та безликістю 

бетонного строю архітектурних споруд змушує архітекторів звертатися до 

альтернативних будівельних матеріалів.  

Архітектурне скло не має прямого відношення до художнього вітража, 

проте, якщо порівнювати функції та естетичні завдання, можна провести 
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певні паралелі.  В окремому приміщенні вітраж об’єднує внутрішній простір 

з навколишнім середовищем, має певний позитивний психологічний вплив, 

підсилений особливою світлоносністю матеріалу, живими кольоровими 

променями. Архітектурне скло виконує подібну функію – розширення меж 

замкнутого простору. Сучасне місто стає масштабним комплексом 

різноманітних форм – від давніх пам’яток архітектури до бетонних масивів 

промислових зон, серед яких живими променями вирізняються елементи 

скляних конструкцій, наповнені світлом та повітрям, привертаючи до себе 

увагу людини як промені сонця у замкнутому середовищі. 

Наприклад, у храмі Василія Великого у Києві (Українська греко-

католицька церква, архітектор Л. Скорик, 2002 р.) [91, с.156], хоч і не 

використовується вітраж у традиційному його розумінні, проте скло відіграє 

важливу роль в організації архітектурного простору. У цьому випадку 

архітектурне скло виконує конструктивну, функціональну та естетичну роль 

в інтер’єрі будівлі постмодерної архітектури. Скляні елементи куполів 

виконані у загальній стилістиці споруди, повторюють прямі геометричні лінії 

інтер’єру, а також слугують джерелом освітлення всередині приміщення 

разом з іншими скляними елементами складної будови  стелі, поділеної на 

кілька рівнів. Конструкція купола складається з геометричної комбінації 

трикутних скляних елементів, які створюють цікавий візерунок 

чотиригранної розетки. Декоративна функція архітектурного скла є суттєвою 

у аскетичній структурі приміщення, вирішеного переважно у білому кольорі 

(іл. 4.2.19). 

Архітектурно-декоративне скло знаходить своє застосування і в інших 

храмах Києва. Наприклад, у соборі Воскресіння Христова (Київ, Українська 

греко-католицька церква, 2011 р., арх. М. Левчук) [91, с. 246] безбарвне скло 

застосовано як у віконних отворах з використанням різних геометричних 

схем поділень площини вікна, так і у загальній архітектурній конструкції. 

Горизонтальна смуга прозорого скла відділяє купол від нижньої частини 

собору, що розширює внутрішній простір приміщення, ніби розділяючи 
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землю і небо на два різні взаємопов’язані виміри. Купол також поділений на 

чотири сегменти скляними смугами, які формують символічний хрест. 

Матове безбарвне скло використано і у декоративній розробці дверей 

головного входу, які представляють фігурну схему наскрізних прорізів у 

формі хрестів та столярний поділ дверей по їх периметру на квадрати, які 

заповнені скляними вставками (іл. 4.2.20 – 4.2.22). 

Ще один зразок нетрадиційного використання скла у сучасному 

трактуванні  архітектури православного храму можна побачити у Храмі 

Різдва Христового (Київ, 2007 р., арх. В. Ісак). Храм спроектовано на основі  

осучаснених барокових форм, його прикметною рисою є використання скла у 

конструкції прозорих куполів із застосуванням внутрішньої підсвітки [91, с. 

252; 227]. У цьому випадку акцент зроблено на світлоносних властивостях 

архітектурного скла, причому вдень скляний купол має функцію освітлення 

внутрішнього простору приміщення, а вночі привертає увагу ефектним 

освітленням навколишнього середовища. 

Кольорове скло знаходить своє застосування і при будівництві нових 

станцій метрополітену. Наприклад, на станції метро «Дорогожичі» у Києві 

(2000 р., арх. В. Гнєвишев, М. Альошкін, Т. Целіковська) [226] використано 

архітектурне скло у рішенні вестибюлю. Ряд декоративних вставок із 

порожнистих кольорових скляних блоків розташовано у верхній частині 

просторого приміщення по горизонтальній осі. Подібні склоблоки є звичним 

елементом в архітектурній практиці як конструктивна та функціональна 

деталь архітектурної споруди. Проте у цьому випадку пріоритетною є їх 

декоративна функція. Скляні елементи мають стандартну квадратну форму та 

створюють нескладний геометричний малюнок із тоновим акцентуванням до 

центру, де проходить смуга забарвлених різними кольорами скляних блоків. 

Цікавий візуальний ефект досягається за рахунок кольорового та фактурного 

контрасту різних матеріалів. Глибокий сірий тон мармуру, який як 

облицювальний матеріал переважає в оздобленні станції, а також різні 

відтінки сірого створюють спокійну статичну атмосферу в інтер’єрі, на 
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противагу їм емоційно звучать освітлені сонячними променями кольорові 

ритми скляних модулів (іл. 4.2.23). 

 

Висновки до розділу 4 

Основною ознакою сучасного вітража стає багатоманітність його 

функціональних ролей в інтер’єрі та екстер’єрі, а також широка варіативність 

пластичних рішень та об’ємно-просторових форм. Серед найбільш 

розповсюджених напрямів сучасного вітража до окремих групи можна 

віднести: сакральний вітраж, вітражі у громадських та приватних об’єктах, 

архітектурно-монументальне скло. Кожна з цих груп має свої характерні 

особливості. 

1. Сакральний вітраж. Аналізуючи розглянуті факти використання 

сучасного вітража у культових спорудах, визначимо два основні принципи 

художньої розробки площини вітража: звернення до історичних зразків 

сакральних творів та канонічних вимог і використання актуальних принципів 

сучасних мистецьких тенденцій оригінальної авторської трактовки 

традиційного сюжету. 

Для храмового вітража характерними є такі художні особливості: 

зображальний напрям вирішення композиційної площини та орнаментальні 

мотиви; сакральна або історична тематика з натуралістичною або 

стилізованою розробкою фігур та оточуючого середовища; комбінування 

об’ємних зображень із площинно-декоративним рішенням; абстрактно-

символічні композиції у трактовці храмового інтер’єру релігійних напрямів, 

що не мають певної системи канонів сакрального зображення та оздоблення 

інтер’єру (баптисти, адвентисти тощо). 

2. Вітражі у громадських та приватних об’єктах. Художній вітраж у 

приватних та громадських об’єктах може виконувати одночасно кілька 

функцій та завдань. Такий вітраж може за якістю відповідати твору 

монументального, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва або 

комбінації його з іншими видами декоративних мистецтв. Використовується 
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вітраж і як дизайнерсько-архітектурна розробка інтер’єра або архітектурна 

конструкція. У віконних, дверних та стельових вітражах спостерігаються 

різні типи композиційних рішень. Наприклад, такий вітраж може 

повторювати стильові риси та форми загального об’єкта або, навпаки, 

контрастувати з оточенням, бути самостійною завершеною декоративною 

композицією, виконувати роль домінантного елемента формоутворення 

середовища. 

Отже, вітраж у громадських та приватних приміщеннях поділяється за 

такими видами: 

 живописний вітраж, у якому в сюжетних або абстрактних 

композиціях головний акцент робиться на тематичне наповнення, авторське 

рішення та емоційно-чуттєвий фон; 

 декоративний вітраж, який розробляється відповідно до 

загального стильового рішення приміщення. Як правило, містить 

декоративні, орнаментальні чи геометричні зображення (вітражні вставки у 

дверях, вікнах чи стіні); 

 художні світильники (окремі об’єкти декоративно-ужиткового 

мистецтва) та комбіновані освітлювальні системи в архітектурі. 

 вітраж як частина архітектури, який разом із декоративною 

виконує конкретну конструктивну функцію (стіна, стеля, міжкімнатні 

перегородки). 

3. Архітектурно-монументальне скло. Цей вид архітектурного 

оздоблення виокремлють як особливий напрям, що поєднав у собі 

властивості і вітража як декору, і будівельного скла як функціонального 

елемента. Такий напрям немає спільних рис із вітражем у класичному його 

розумінні, проте художня виразність таких архітектурних елементів 

заснована на поєднанні світлоносних властивостей скла та формоутворюючої 

і декоративної функції з’єднувального матеріалу, такого як метал, дерево, 

бетон тощо.  
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Отже, можемо зробити висновок, що новітнє мистецтво потребує 

постійних змін, прогресивного розвитку та варіативності форм і функцій 

художніх творів. Архітектура ХХІ ст. відходить від традиційних понять та 

розширює можливості щодо застосування творів декоративно-

монументального мистецтва в інтер’єрі та екстер’єрі будівель. У зв’язку 

активним поширенням мистецтва вітража у 1990 – 2000-х рр. відбувається 

його  декоративізація, тобто відхід від монументальної форми і 

трансформація його у декоративне оздоблення інтер’єру, а також інтеграція 

художнього вітража в архітектурний простір за допомогою великої 

різноманітності образотворчих та декоративних якостей. Вітраж, здатний 

втілювати декоративно-монументальні форми в архітектурі, поступово 

змінюється наближаючись до декоративно-ужиткового, образотворчого та 

архітектурного.  

Мистецтво вітража у формах монументального твору продовжує 

розвиватися, здебільшого як храмовий вітраж, аналогів якому раніше не було 

у православних церквах Києва, формуючи власні традиції художньо-

образних рішень, заснованих на інших видах сакрального мистецтва та 

художній практиці минулих років. У громадських та житлових приміщеннях 

фігуративний вітраж зустрічається нечасто, більш поширеними стають 

орнаментальні, декоративні або абстрактні композиції. Нова архітектура 

передбачає цілісні синтезовані поєднання з декоративними матеріалами. 

Ідейно-пропагандистське звучання змінилося на сакральне, емоційно-образне 

– на декоративно-ужиткове, монументальне – на архітектурне. 

Поняття «вітраж» уже не сприймається як щось однозначне, а, навпаки, 

відтворює мінливість форм, не обмежених технологічними, стильовими або 

формальними межами на тлі швидкоплинності популярних мистецьких та 

архітектурних тенденцій у стрімкому русі сучасного життя. Зважаючи на 

багатофункціональність та значну популяризацію вітража у сучасному 

інтер’єрі, можемо констатувати, що вміння творчо використовувати 
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особливості художнього та архітектурного скла відкривають перед цим 

напрямом мистецтва широкі перспективи. 
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі здійсненого дослідження вітражів Києва та творчості 

київських монументалістів другої половини ХХ ст. можемо зробити такі 

висновки: 

1. Шляхом аналізу літературних джерел встановлено недостатню 

розробленість теми та відсутність комплексних досліджень  мистецтва 

вітража Києва.  

2. Для здійснення комплексного мистецтвознавчого аналізу 

художнього вітража Києва означеного періоду зібрано та опрацьовано 

значний обсяг архівних та історичних матеріалів за темою дослідження, а 

також проведено фотофіксацію збережених вітражів на об’єктах, 

класифікацію та систематизацію ілюстративного матеріалу. 

3. Визначено основні етапи розвитку мистецтва вітража Києва 

протягом ХХ ст., які сформувалися на тлі історичних перетворень у розвитку 

країни та мають певні закономірності та спільні ознаки:  

1) декоративний вітраж (епоха стилів модерну та історизму), 1900  – 

1910-і рр.; 

2) відродження вітража в архітектурі 1950 – 1960-і рр. (плакатність, 

станковість та пошук монументальної форми); 

3) нові форми та функції монументального вітража 1970 – 1980-і рр. 

(специфіка художніх напрямів у вітражі); 

4) сучасний вітраж 1990  –  2000-і рр. 

Визначено, що формування комплексу художніх особливостей вітража 

першого і останнього періодів відбувалися під впливом 

загальноєвропейських тенденцій у мистецтві та архітектурі, а другого і 

третього – під впливом внутрішніх чинників.  

4. Здійснено аналіз та визначено основні характеристики творів 

мистецтва вітража першої половини ХХ ст. та причини його занепаду у 1920 

– 1940-х рр. На початку ХХ ст. головними чинниками розповсюдження 
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вітражів були популярні тенденції  використання низки мистецьких стилів в 

архітектурі, таких як модерн, неоготика, неоренесанс, історизм та ін., що 

передбачали застосування художнього вітража як декоративного елемента з 

характерними стильовими ознаками загального художнього рішення 

інтер’єру. У цьому випадку суттєвими є соціальні та економічні фактори, які 

визначали використання вітражів у помешканнях городян певного 

соціального статусу. Створювалися такі вітражі переважно досвідченими 

виконавцями у спеціалізованих майстернях для оздоблення приватних 

будинків заможних городян, громадських та культових споруд. Художні 

особливості декоративних вітражів кінця ХІХ – початку ХХ ст. формувалися 

під впливом різноманітних художніх стилів і напрямів, які були актуальними 

як у західноєвропейському, так і у мистецтві Російської імперії.  

Внаслідок зміни влади та політичної системи після 1917 року відбулася 

переорієнтація культурних та духовних цінностей суспільства, мистецтво 

вітража у цей час зазнало майже повного занепаду, який тривав аж до 

початку його відновлення після закінчення Другої світової війни (до 1950-х 

рр.). 

5. Проведено типологічний аналіз вітражів київських художників 

досліджуваного періоду та простежено вплив технології на образно-

пластичні рішення вітражів. 

За технологічними ознаками вітражі київських художників можна 

поділити на такі основні групи: вітраж із кольорового плоского скла 

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

матеріали), гравірування на цільному склі чи дзеркалі, об’ємний вітраж із 

литого скла, комбінування об’ємного скла з іншими матеріалами 

декоративно-прикладного  мистецтва.  

Техніка виконання та матеріали монументального вітража суттєво 

впливають на функціональні завдання вітража та його об’ємно-просторову, 

пластичну та колористичну взаємодію з архітектурним середовищем. 

Еволюція функціональної ролі вітража в інтер’єрі протягом означеного 
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періоду є результатом інтеграції художньо-монументального скла в 

архітектурний простір як конструктивної складової. Особливо виразно це 

простежується у вітражах з об’ємного скла в обмеженому чи закритому 

просторі станцій громадського транспорту, де вітраж практично не несе у 

собі основної функції джерела світла та нерідко є ключовою частиною 

тектонічно-пластичної структури архітектурного об’єкта. 

6. Здійснено мистецтвознавчий аналіз творів мистецтва вітража Києва 

1950 – 1980-х рр. та визначено основні напрями його розвитку.  

У радянський період вітраж набув принципово нових якостей 

самостійного мистецького твору з індивідуальним авторським рішенням та 

широким спектром художньо-пластичних засобів. Політика, культура та 

мистецтво у цей період були найбільш взаємозалежні. Ідеологічні завдання 

соціалістичного реалізму сприяли розвитку монументального мистецтва, що, 

у свою чергу, потребувало пошуку нових художніх рішень у вітражі та 

зумовило появу нових форм і якостей монументального скла. Вітраж як твір 

монументального мистецтва проектувався для архітектурних споруд 

громадського користування (будинки культури, лікарні, бібліотеки, музеї, 

школи тощо) та був розрахований на велику кількість глядачів, що 

зумовлювало створення великих сюжетних чи образних композицій. 

Відсутність приватної власності та обмеження, які мали в той час 

економічний та ідеологічний характер, фактично спричиняли відсутність 

практики використання вітражів у житлових приміщеннях.  

Активне відродження мистецтва вітража розпочалося у повоєнні роки, 

спочатку у країнах Прибалтики, пізніше в Росії, та вже у 1950-х рр. вітраж 

заявляє про себе у творчості київських монументалістів. У 1960-х рр., в 

умовах поширення ідей національного відродження, починають формуватися 

характерні риси київського вітража, які включають використання мотивів 

народної творчості та літературних образів, а також експериментальні 

пошуки нових технологічних рішень та додаткових засобів виразності 

вітража. Період 1970 – 1980-х рр. є найбільш продуктивним з огляду на 
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якісні зміни у мистецтві вітража. Повною мірою розкриваються художні та 

естетичні якості скла, які сприяють подальшому розвиткові вітража, стаючи 

одним із основних його напрямів. 

7. Визначено основні напрями художньо-образної розробки  

композицій вітражів у 1960 – 1980-х роках:  

 Національний напрям (1960 – 1980-ті рр.). Основні риси: 

використання історичних і літературних джерел, мотивів українського 

народного мистецтва, національних традицій та інтерпретація їх у сучасні 

образи, символічність форми і кольору, стилізація (В. Задорожний, І. 

Левитська, О. Мельник, В. Лобанов). 

 Живописно-ліричний напрям (1970 – 1980-ті рр.). Основні риси: 

сюжетні композиції, використання живописних прийомів та додаткових 

засобів художньої виразності скла, філософська тематика, монументальність 

зображень, розширення кольорової палітри та збільшення доступних засобів 

виразності різними технічними методами (О. Гнєдаш, С. Одайник, Г. 

Бородай, О. Мединський)  

 Умовно-образний напрям (1980-ті рр.): поєднання образних 

зображень з умовними або декоративними, комбінація об’ємного та 

площинного рішення. Композиції часто відображають зв’язок конкретного 

образу живої природи з абстрактним уявленням світосприйняття, тематика 

висвітлює нові досягнення науки і техніки, прогрес, космос, професійну 

сферу діяльності людини, взаємовідносини людини і природи (В. Бовкун, І 

Толкачов, В. Недайборщ). 

 Абстрактно-символічний напрям (1980 – 1990-ті рр.): побудова 

композицій на основі співвідношень кольору та форми, ритміки та масштабу 

з акцентом на візуальних асоціаціях (О. Дубовик, О. Ворона, Д. Нагурний). 

 Експериментальний вітраж (1970 – 1980-ті рр.): комбінування 

матеріалів та пластичних засобів (О. Міловзоров, В. Карась). 

8. Визначено основні напрями розвитку та стильові особливості 

київського вітража 1990 – 2000-х рр. Із набуттям Україною незалежності 
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пов’язано черговий етап розвитку вітража. Складна економічна ситуація та 

умовний розподіл суспільства, в якому з’являються заможні люди, що 

можуть багато чого собі дозволити, дають підстави для поновлення практики 

використання художнього вітража у приватних помешканнях, де він стає 

частиною дизайнерського проекту інтер’єру певного стильового напряму. 

Вітраж також використовується у нових громадських спорудах. Здебільшого 

це установа банку, готель, ресторан, що також засвідчує використання 

вітража як показника певного статусу. Зміни пріоритетів у духовному і 

культурному житті суспільства стимулюють розвиток сакрального вітража у 

відбудованих та нових релігійних спорудах.  

Мистецтво вітража на зламі століть відзначається широким розмаїттям 

стильових напрямів, образно-пластичних рішень, декоративних та 

функціональних завдань. У сфері мистецтва вітража працюють як окремі 

художники, так і художні студії та об’єднання. Основними сферами 

використання художнього вітража 1990 – 2000-х рр. є:  

 сакральні зображення у вітражі;  

 вітраж у громадських спорудах та приватних будівлях;  

 архітектурно-декоративне скло. 

Основні напрями художніх рішень: зображальний (храми, громадські 

споруди); декоративно-орнаментальний (пов’язаний зі стильовими 

напрямами розробки інтер’єрів різного функціонального призначення); 

абстрактно-асоціативні композиції в інтер’єрі (виконані відповідно до 

загальних дизайнерських задумів або авторські вітражі); архітектурний 

вітраж, розроблений на стадії архітектурного проектування як частина 

конструктивного та естетичного рішення об’єкта (стеля, стіна); архітектурно-

декоративне скло. 

9. Простежено еволюцію функціональної ролі вітража у формуванні  

архітектурного середовища в українському мистецтві ХХ ст. Протягом цього 

періоду мистецтво вітража Києва пережило кілька кардинальних зрушень: 

від творів підкреслено декоративного призначення – до масштабних 
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монументальних і конструктивних форм. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

ст. автором зафіксовано процеси відокремлення художнього вітража і 

архітектурного скла у два різні функціональні напрямки образотворчого 

мистецтва та архітектури. Це підтверджує, що у зв’язку з актуальними 

мистецькими та архітектурними тенденціями відбувається постійне 

вдосконалення декоративно-монументальних можливостей використання 

скла, його необмежених образотворчих властивостей, які відкривають 

широкі перспективи для використання художнього скла у сучасному 

мистецтві. 

10. Проаналізовано мистецький здобуток ключових постатей київських 

вітражистів, зокрема розглянуто творчість відомих монументалістів: В. 

Бовкуна,  О. Ворони, А. Гайдамаки, О. Гнєдаш, О. Дубовика, В. Задорожного, 

В. Карася, Л. Красюк, С. Клімченка, І. Левитської, Ю. Лініченка, В. Лобанова, 

О. Мединського, О. Мельника, О. Міловзорова, Л. Міщенко, В. Недайборща, 

С. Одайника, І. Толкачова М. Шкарапути та їхні основні твори виконані у 

техніці вітража, які вплинули на формування характерних рис та традицій 

мистецтва вітража Києва. Впроваджено у науковий обіг значний обсяг 

вітражів київських художників другої половини ХХ ст., що дає підстави 

розглядати художній вітраж Києва як важливу частину розвитку 

монументального мистецтва України. 
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33. Іл. 3.2.7. В. Задорожний. Вітраж «Мати роду» («Люди, бережіть 

землю»), фрагмент,  м. Біла Церква, 1976 – 1979 рр. (лите скло, цемент. 

метал). 

34. Іл. 3.2.8. І. Левитська. Вітраж «Гімн Революції», Будинок 

композиторів «Ворзель», м. Ворзель, 1977 р. (кольорове скло, металева 

протяжка). 
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35. Іл. 3.2.9. І. Левитська. Вітраж «Молода Гвардія», Будинок 

композиторів «Ворзель», м. Ворзель, 1977 р. (кольорове скло, металева 

протяжка). 

36. Іл. 3.2.10. І. Левитська. Вітраж «Партія веде», Будинок 

композиторів «Ворзель», м. Ворзель, 1977 р. (кольорове скло, металева 

протяжка). 

37. Іл. 3.2.11. І. Левитська. Вітраж «Революційна пісня», Будинок 

композиторів «Ворзель», м. Ворзель, 1977 р. (кольорове скло, металева 

протяжка). 

38. Іл. 3.2.12. О. Мельник. Вітраж «Час Ярослава Мудрого», Київський 

державний історичний музей, м. Київ, 1977 р. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

39. Іл. 3.2.13. О. Мельник. Вітраж «Час Нестора Літописця», Київський 

державний історичний музей, м. Київ, 1977 р. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

40. Іл. 3.2.14. О. Мельник. Вітраж «Харківська маївка», Київський 

державний історичний музей, м. Київ, 1977 р. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

41. Іл. 3.2.15. О. Мельник. Вітраж «Горлівське повстання», Київський 

державний історичний музей, м. Київ, 1977 р. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

42. Іл. 3.2.16. О. Мельник. Триптих «Дума, Пісня, Казка». 

Національний музей літератури України, м. Київ, 1977 р. (кольорове скло, 

металева протяжка, розпис). 

43. Іл. 3.2.17. О. Мельник. Триптих «Дума, Пісня, Казка», фрагмент. 

Національний музей літератури України, м. Київ, 1977 р. (кольорове скло, 

металева протяжка, розпис). 

44. Іл. 3.2.18. О. Мельник. Триптих «Дума, Пісня, Казка», фрагмент. 

Національний музей літератури України, м. Київ, 1977 р. (кольорове скло, 

металева протяжка, розпис). 
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45. Іл. 3.2.19. В. Лобанов. Вітраж «Олекса Довбуш», фрагмент, м. 

Трускавець, 1977 – 1979 рр. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

46. Іл. 3.2.20. В. Лобанов. Вітраж «Олекса Довбуш», фрагмент, м. 

Трускавець, 1977 – 1979 рр. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

47. Іл. 3.2.21. О. Гнєдаш. Вітраж «Політ», м. Київ, 1982 р. (кольорове 

скло, металева протяжка, розпис). 

48. Іл. 3.2.22. О. Гнєдаш. Вітраж «Політ», фрагмент, м. Київ, 1982 р. 

(кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

49. Іл. 3.2.23. О. Гнєдаш.  Вітраж «Мрія», м. Київ, 1981 р. (кольорове 

скло, металева протяжка, розпис). 

50. Іл. 3.2.24. О. Гнєдаш. Вітраж «Осінь» м. Київ, 1982 р. (кольорове 

скло, металева протяжка, розпис). 

51. Іл. 3.2.25. О. Гнєдаш. Вітраж «Весна» м. Київ, 1982 р. (кольорове 

скло, металева протяжка, розпис). 

52. Іл. 3.2.26. О. Мединський. Вітраж «Земля», м. Чорноморськ, 1978 р. 

(кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

53. Іл. 3.2.27. О. Мединський. Вітраж «Космос», м. Чорноморськ, 1978 

р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

54. Іл. 3.2.28. С. Одайник, Г. Бородай. Вітраж «Людина і природа», 

фрагмент, Київський політехнічний інститут, м. Київ, 1977 – 1980 рр. 

(кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

55. Іл. 3.2.29. С. Одайник, Г. Бородай. Вітраж «Людина і природа», 

фрагмент, Київський політехнічний інститут, м. Київ, 1977 – 1980 рр. 

(кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

56. Іл. 3.2.30. С. Одайник, Г. Бородай. Вітраж «Людина і природа», 

фрагмент, Київський політехнічний інститут, м. Київ, 1977 – 1980 рр. 

(кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

57. Іл. 3.2.31. С. Одайник, Г. Бородай. Вітраж «Людина і природа», 

фрагмент, Київський політехнічний інститут, м. Київ, 1977 – 1980 рр. 

(кольорове скло, металева протяжка, розпис). 
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58. Іл. 3.2.32. І. Толкачов. Вітраж «Асклепій», Національний музей 

медицини, м. Київ, 1982 р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

59. Іл. 3.2.33. І. Толкачов. Вітраж «Панацея», Національний музей 

медицини, м. Київ, 1982 р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

60. Іл. 3.2.34. І. Толкачов. Вітраж «Гігієна», Національний музей 

медицини, м. Київ, 1982 р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

61. Іл. 3.2.35. І. Толкачов. Вітраж «Асклепій», фрагмент, Національний 

музей медицини, м. Київ, 1982 р. (кольорове скло, металева протяжка, 

розпис). 

62. Іл. 3.2.36. І. Толкачов. Вітражі «Асклепій»,  «Гігієна», «Панацея», 

Національний музей медицини, м. Київ, 1982 р. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

63. Іл. 3.2.37. В. Недайборщ. Вітраж «Флора і фауна», фрагмент, 

Інститут кібернетики, м. Київ, 1989 р. (кольорове скло, металева протяжка, 

розпис). 

64. Іл. 3.2.38. В. Бовкун. Вітраж «В лабораторії», с. Гнедин, Київської 

області, 1984 – 1985 рр. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

65. Іл. 3.2.39. В. Бовкун. Вітраж «Наука», с. Гнедин, Київської області, 

1984 – 1985 рр. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

66. Іл. 3.2.40. В. Бовкун. Вітраж «Виробництво», с. Гнедин, Київської 

області, 1984 – 1985 рр. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

67. Іл. 3.2.41. Ю. Лінніченко. Вітраж «Літо», фрагмент, м. Івано-

Франківськ, 1988 р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

68. Іл. 3.2.42. Ю. Лінніченко. Вітраж «Літо», фрагмент, м. Івано-

Франківськ, 1988 р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

69. Іл. 3.2.43. Л. Красюк. Вітраж «Весна», м. Київ, 1977 р. (кольорове 

скло, металева протяжка). 

70. Іл. 3.2.44. Л. Красюк. Вітраж «Осінь», м. Київ, 1977 р. (кольорове 

скло, металева протяжка). 
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71. Іл. 3.2.45. Л. Красюк. Серія вітражів «Історія аптечної справи», 

фрагмент, м. Київ, 1987 р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

72. Іл. 3.2.46. Л. Красюк. Серія вітражів «Історія аптечної справи», 

фрагмент, м. Київ, 1987 р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

73. Іл. 3.2.47. Л. Красюк. Серія вітражів «Історія аптечної справи», 

фрагмент, м. Київ, 1987 р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

74. Іл. 3.2.48. Л. Красюк. Серія вітражів «Історія аптечної справи», 

фрагмент, м. Київ, 1987 р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

75. Іл. 3.2.49. О. Ворона. Вітраж «Природа-цілитель», Міська клінічна 

лікарня №4, м. Київ, 1988 – 1989 рр. (кольорове скло, металева протяжка). 

76. Іл. 3.2.50. О. Ворона. Вітраж «Природа-цілитель», фрагмент, Міська 

клінічна лікарня №4, м. Київ, 1988 – 1989 рр. (кольорове скло, металева 

протяжка). 

77. Іл. 3.2.51. О. Ворона. Вітраж «Природа-цілитель», фрагмент, Міська 

клінічна лікарня № 4, м. Київ, 1988 – 1989 рр. (кольорове скло, металева 

протяжка). 

78. Іл. 3.2.52. О. Дубовик. Вітраж «Свято», м. Київ,1985 р. (кольорове 

скло, металева протяжка). 

79. Іл. 3.2.53. О. Дубовик. Вітраж «Російська казка», м. Сортувала, 

Карелія, 1987 р. (кольорове скло, металева протяжка). 

80. Іл. 3.2.54. О. Дубовик. Вітраж «Вітер мандрів», м. Феодосія, 1986 –

1987 рр. (кольорове скло, металева протяжка). 

81. Іл. 3.2.55. І. Левитська. Карбування на вітражі «1905 рік», фрагмент, 

м. Чернігів, 1978 – 1981 рр. (кольорове скло, металева протяжка, карбування). 

82. Іл. 3.2.56. І. Левитська. Карбування на вітражі «1905 рік», фрагмент, 

м. Чернігів, 1978 – 1981 рр. (кольорове скло, металева протяжка, карбування). 

83. Іл. 3.2.57. В. Карась. Вітраж «Медицина Західної Європи» 

(сучасний вигляд), фрагмент, м. Київ, 1976 р. (лите скло, цемент). 

84. Іл. 3.2.58. В. Карась. Вітраж «Медицина Західної Європи», 

фрагмент, м. Київ, 1976 р. (лите скло, цемент). 
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85. Іл. 3.2.59. В. Карась Вітраж «Медицина Давньої Русі» (сучасний 

вигляд), фрагмент, м. Київ, 1976 р. (лите скло, цемент). 

86. Іл. 3.2.60. В. Карась. Вітраж «Медицина Давньої Русі», фрагмент, м. 

Київ, 1976 р. (лите скло, цемент). 

87. Іл. 3.2.61. В. Карась. Вітраж «Медицина Месопотамії» м. Київ 1976 

р. (лите скло, цемент). 

88. Іл. 3.2.62. О. Міловзоров. Вітраж «Знаки зодіаку», фрагмент, 

Республіканська дитяча бібліотека, м. Київ, 1978 р. (лите скло, цемент). 

89. Іл. 3.2.63. О. Міловзоров. Вітраж «Знаки зодіаку», фрагмент, 

Республіканська дитяча бібліотека, м. Київ, 1978 р. (лите скло, цемент). 

90. Іл. 3.2.64. О. Міловзоров. Вітраж «Знаки зодіаку», фрагмент, 

Республіканська дитяча бібліотека, м. Київ, 1978 р. (лите скло, цемент). 

91. Іл. 3.2.65. М. Шкарапута. Вітраж «Енергія» («Рух до світла»), 

фрагмент, м. Київ, 1978 р. (лите скло, метал). 

92. Іл. 3.2.66. М. Шкарапута. Вітраж «Енергія» («Рух до світла»), м. 

Київ, 1978 р. (лите скло, метал). 

93. Іл. 3.3.1. І. Левитська. Вітраж «Дніпро», фрагмент, станція метро 

«Поштова площа», м. Київ, 1976 р. (лите скло, цемент). 

94. Іл. 3.3.2. І. Левитська. Вітраж «Дніпро», фрагмент, станція метро 

«Поштова площа», м. Київ, 1976 р. (лите скло, цемент). 

95. Іл. 3.3.3. І. Левитська. Серія вітражів, фрагмент, станція метро 

«Піонерська» (нині «Лісова»), м. Київ, 1979 р. (лите скло, метал). 

96. Іл. 3.3.4. І. Левитська. Серія вітражів, фрагмент, станція метро 

«Піонерська» (нині «Лісова»), м. Київ, 1979 р. (лите скло, метал). 

97. Іл. 3.3.5. І. Левитська. Серія вітражів, фрагмент, станція метро 

«Піонерська» (нині «Лісова»), м. Київ, 1979 р. (лите скло, метал). 

98. Іл. 3.3.6. І. Левитська. Серія вітражів, фрагмент, станція метро 

«Піонерська» (нині «Лісова»), м. Київ, 1979 р. (лите скло, метал). 

99. Іл. 3.3.7. Л. Семикина, С. Бароянц. Вітраж «Техніка і природа», 

станція метро «Петрівка», м. Київ, 1980 р. (лите скло, цемент). 
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100. Іл. 3.3.8. Л. Семикина, С. Бароянц. Вітраж «Техніка і природа», 

фрагмент, станція метро «Петрівка», м. Київ, 1980 р. (лите скло, цемент). 

101. Іл. 3.3.9. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

102. Іл. 3.3.10. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

103. Іл. 3.3.11. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

104. Іл. 3.3.12. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

105. Іл. 3.3.13. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

106. Іл. 3.3.14. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

107. Іл. 3.3.15. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

108. Іл. 3.3.16. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

109. Іл. 3.3.17. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

110. Іл. 3.3.18. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

111. Іл. 3.3.19. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

112. Іл. 3.3.20. В. Задорожний. Серія вітражів, фрагмент, Київський 

фунікулер (верхня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

113. Іл. 3.3.21. М. Шкарапута. Вітраж «Квіти України», фрагмент, 

Київський фунікулер (нижня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 

114. Іл. 3.3.22. М. Шкарапута. Вітраж «Квіти України», фрагмент, 

Київський фунікулер (нижня станція), м. Київ, 1984 р. (лите скло, цемент). 
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115. Іл. 4.1.1. Віконний вітраж, Олександрівській костел, м. Київ, 2005 

р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

116. Іл. 4.1.2. Віконний вітраж, Олександрівській костел, м. Київ, 2005 

р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

117. Іл. 4.1.3. Віконний вітраж, Олександрівській костел, м. Київ, 2005 

р. (кольорове скло, металева протяжка, розпис). 

118. Іл. 4.1.4. Віконний вітраж, Олександрівській костел, м. Київ, 2014 

р. (кольорове скло, металева протяжка). 

119. Іл. 4.1.5. Віконний вітраж, Олександрівській костел, м. Київ, 2014 

р. (кольорове скло, металева протяжка). 

120. Іл. 4.1.6. О. Григоров. Серія вітражів у Костелі Воздвиження 

Святого Хреста, фрагмент, м. Фастів, 1993 –  1994 рр. (кольорове скло, 

металева протяжка, розпис). 

121. Іл. 4.1.7. О. Григоров. Серія вітражів у Костелі Воздвиження 

Святого Хреста, фрагмент, м. Фастів, 1993 – 1994 рр. (кольорове скло, 

металева протяжка, розпис). 

122. Іл. 4.1.8. О. Дубовик. Вітражне оздоблення Ново-Апостольської 

церкви, фрагмент, м. Київ, 1994 – 1995 рр. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

123. Іл. 4.1.9. Є. Котляр, О. Котляр. Вітражне вікно, Велика хоральна 

синагога, м. Київ, 2001 – 2003 рр. (кольорове скло, металева протяжка, 

розпис). 

124. Іл. 4.1.10. Є. Котляр, О. Котляр. Вітражне вікно, Велика хоральна 

синагога, м. Київ, 2001 – 2003 рр. (кольорове скло, металева протяжка, 

розпис). 

125. Іл. 4.1.11. Є. Котляр, О. Котляр. Вітражне вікно, Велика хоральна 

синагога, м. Київ, 2001 – 2003 рр. (кольорове скло, металева протяжка, 

розпис). 
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126. Іл. 4.1.12. Вітражі в оздобленні Володимирського собору, м. Київ, 

відреставровані майстернею «Сонцевид», 2005 р. (кольорове скло, металева 

протяжка). 

127. Іл. 4.2.1. М. Сарапін, З. Савин. Вітражі операційного залу 

Головпоштамту,  фрагмент, м. Київ, 1996 р. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

128. Іл. 4.2.2. М. Сарапін, З. Савин. Вітражі операційного залу 

Головпоштамту,  фрагмент, м. Київ, 1996 р. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

129. Іл. 4.2.3. М. Сарапін, З. Савин. Вітражі операційного залу 

Головпоштамту,  фрагмент, м. Київ, 1996 р. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

130. Іл. 4.2.4. Студія «Master Glass». Вітражі зали зв’язку та Інтернет 

Головпоштамту, фрагмент, м. Київ, 1996 р. (кольорове скло, металева 

протяжка). 

131. Іл. 4.2.5. С. Одайник. Серія вітражів «Історія української 

медицини», фрагмент, м. Київ, 2006 – 2008 рр. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

132. Іл. 4.2.6. С. Одайник. Серія вітражів «Історія української 

медицини», фрагмент, м. Київ, 2006 – 2008 рр. (кольорове скло, металева 

протяжка, розпис). 

133. Іл. 4.2.7.  Д. Кутняхов. Стельовий вітраж, приватне помешкання, м. 

Київ, 2012 р. (кольорове скло, металева протяжка). 

134. Іл. 4.2.8. Студія «Master Glass». Стельовий вітраж, фрагмент, 2000 

рр. (кольорове скло, металева протяжка). 

135. Іл. 4.2.9. Студія «Master Glass». Стельовий вітраж, 2000 рр. 

(кольорове скло, металева протяжка). 

136. Іл. 4.2.10. Д. Кутняхов. Стельовий вітраж, ресторан «Колхіда», м. 

Київ, 2008 р. (кольорове скло, металева протяжка). 



 218 

137. Іл. 4.2.11. Студія «Master Glass». Декоративний вітраж у дверях, 

2000 рр. (кольорове скло, металева протяжка). 

138. Іл. 4.2.12. Студія «Master Glass». Декоративний вітраж у дверях, 

2000 рр. (кольорове скло, металева протяжка). 

139. Іл. 4.2.13. Студія «Master Glass». Декоративний світильник, 2000 

рр. (кольорове скло, металева протяжка). 

140. Іл. 4.2.14. Студія «Master Glass». Декоративний світильник, 2000 

рр. (кольорове скло, металева протяжка). 

141. Іл. 4.2.15. Д. Кутняхов. Декоративний світильник, ресторан 

«Колхіда», м. Київ, 2008 р. (кольорове скло, металева протяжка). 

142. Іл. 4.2.16. Д. Кутняхов. Вітражні елементи у металевому декорі, 

приватне помешкання, м. Київ, 2007. (кольорове скло, метал). 

143. Іл. 4.2.17. О. Дубовик. Вітраж «Діалог», приватне помешкання, м. 

Київ, 1994 – 1995 рр. (кольорове скло, металева протяжка). 

144. Іл. 4.2.18. Д. Кутняхов. Вітраж «Квіти осені», приватне 

помешкання, м. Київ, 2006 р. (кольорове скло, металева протяжка). 

145. Іл. 4.2.19. Л. Скорик (архітектор). Фрагмент архітектурного 

скляного оздоблення в інтер’єрі церкви Василія Великого, м. Київ, 2002 р. 

146. Іл. 4.2.20. М. Левчук (архітектор). Собор Воскресіння Христова, м. 

Київ, 2011 р. 

147. Іл. 4.2.21. М. Левчук (архітектор). Собор Воскресіння Христова, 

фрагмент архітектурно-декоративного скла в інтер’єрі м. Київ, 2011 р. 

148. Іл. 4.2.22. М. Левчук (архітектор). Собор Воскресіння Христова, 

декор вхідних дверей, м. Київ, 2011 р. 

149. Іл. 4.2.23. В. Гнєвишев, М. Альошкін, Т. Целіковська 

(архітектори). Архітектурне скло в інтер’єрі станції метро «Дорогожичі», м. 

Київ, 2000 р. 
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ДОДАТОК Б 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ТА РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ 

ДИСЕРТАЦІЇ 
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ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Самойленко О. Образ Т.Шевченка у вітражах київських 

монументалістів / О. Самойленко // Вісник Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв. – 2012. – № 10. – С. 67 – 69. 

2. Самойленко О. Вітражі в інтер’єрах станцій Київського 

метрополітену і фунікулера та їхня роль у формуванні архітектурного 

середовища / О. Самойленко // Вісник ДАКККМ. – 2014. – № 1. – С. 195 – 

199. 

3. Самойленко О. Специфіка художньо-образних рішень у вітражах І. 

Левитської / О. Самойленко // Вісник Харківської державної академії дизайну 

і мистецтв. – 2013. – № 4. – С.  87 – 90.  

4. Самойленко О. Особливості художньо-образного рішення та 

живописне начало у трактуванні вітражів О. Гнєдаш, О. Мединського, С. 

Одайника / О. Самойленко // Вісник ДАКККМ. – 2014.– № 2. – С. 261 – 265. 

5. Самойленко О. Вітраж у творчості Ірини Левитської / О. Самойленко 

// Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2015. –  вип. 27. – С. 

44 – 52. 

 

ПУБЛІКАЦІЇ В ІНОЗЕМНИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ 

 

1. Самойленко А. Формирование стилистических особенностей 

художественного витража Киева 60 – 80-х гг. ХХ в. / А. Самойленко // Веснік 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2014. – № 2. – 

С. 55 – 60. 

 

ДОДАТКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ  

 

1. Самойленко О. Вітраж у творчості київських художників-

монументалістів 60 – 70-х років ХХ століття / О. Самойленко // Скрижалі. 
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Декоративне мистецтво і дизайн. – Чернівці: Родовід. –  2012. – Вип. 6 – 7. – 

С. 137 – 141. 

Опубліковані доповіді на конференціях: 

2. Самойленко О. Роль вітражного вікна в формуванні архітектурного 

середовища будівель і споруд Києва, кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О. 

Самойленко // Розвиток наукових досліджень ’2010: Матеріали шостої 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 22 – 24 листопада 

2010 р.: – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка». – 2010. – Т.4. – С. 83 – 86. 

3. Самойленко О. Відродження мистецтва вітража в архітектурі Києва, 

1950 –1960 роки ХХ століття / О. Самойленко // Наукові дослідження – 

теорія та експеримент 2012: Матеріали восьмої Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Полтава, 28 – 30 травня 2012 р.: – Полтава: Вид-

во «ІнтерГрафіка». – 2012. – Т.3. – С. 104 – 107. 

 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Основні положення та результати роботи викладено у доповідях на 

наукових конференціях: 

1. «Роль вітражного вікна в формуванні архітектурного середовища 

будівель і споруд Києва, кінця ХІХ - початку ХХ ст. ». Міжнародна науково-

практична конференція «Розвиток наукових досліджень ’2010» (Полтава, 

2010).  

2. «Відродження мистецтва вітража в архітектурі Києва, 50-60 роки ХХ 

століття». Міжнародна науково-практична конференція «Наукові 

дослідження – теорія та експеримент 2012» (Полтава, 2012).  

3. «Вітраж в архітектурних спорудах Києва кінця ХІХ – початку ХХ 

століття». Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

мистецтва і дизайну: актуальні питання», КДІДПМД ім.М.Бойчука (Київ, 

2010).  
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4. «Мистецтво вітража у творчості київських художників-

монументалістів 60х-70х років ХХ століття». Міжнародна науково-практична 

конференція «Бойчуківські читання», КДІДПМД ім.М.Бойчука (Київ, 2011).  

5. «Мистецтво вітража у творчості «шестидесятників» Києва». 

Науково-практична конференція «Мистецький простір: традиція і сучасні 

прояви», КДІДПМД ім.М.Бойчука (Київ, 2012).  

6. «Вітражі І. Левитської в українському монументальному мистецтві, 

60-80 ті роки ХХ століття». Науково-практична конференція «Бойчуківські 

читання», КДІДПМД ім.М.Бойчука (Київ, 2012).  

7. «Вітраж в інтер’єрі станцій Київського метрополітену і фунікулеру, 

та його роль в організації архітектурного простору». Науково-практична 

конференція «Творчі засади Української академії мистецтва: традиції та 

сучасність», Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

(Київ, 2012).  

8. «Художні особливості мистецтва вітража київських художників 

другої половини ХХ століття». Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, 

перспективи», КДІДПМД ім.М.Бойчука (Київ, 2017).  

 


