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офіційного опонента на дисертаційну роботу Приймак Христини Петрівни

«Народне мистецтво Сокальщини другої половини ХІХ – першої половини ХХ 

ст. в умовах етнокультурного порубіжжя (історія, типологія, художні 

особливості)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.06 – декоративне і прикладне 

мистецтво

Детальне вивчення дисертації та праць здобувачки, опублікованих за темою 

дисертації, дозволяє зробити наступні узагальнюючі висновки щодо  

актуальності обраної теми дослідження, рівня обґрунтованості основних 

наукових положень, сформульованих дисертанткою висновків, наукової 

новизни, практичного значення, достовірності, а також загальної оцінки 

дисертаційної роботи.

Ступінь актуальності обраної теми дослідження

Одним із пріоритетних завдань сучасних гуманітарних наук в Україні 

постало всестороннє дослідження динаміки етнокультурних процесів 

порубіжних територій по всьому периметру державних кордонів, - територій,

які межують з Білоруссю, Польщею, Словаччиною,  Угорщиною і т.д.

Актуальність здійсненого у дисертації дослідження полягає в тому, що воно 

розкриває закономірності розвитку народного мистецтва саме такого 

порубіжного району – Сокальщини, що межує з Польщею і здавен, крім 

корінного населення, було заселене етнічними меншинами. Усе це, без сумніву, 



мало вплив на формування особливих рис традиційної народної матеріальної 

та духовної культури цього осередку.

Дослідження народного мистецтва  Сокальщини, здійснене у дисертаційній 

праці Христини Приймак, відповідає актуальним напрямам української 

мистецтвознавчої науки ще й тому, що народне мистецтво цього осередку, у 

раніше здійснених дослідженнях, не розглядалось як самодостатнє художнє 

явище з притаманними йому особливостями, а охоплювалось в руслі вивчення 

сусідніх районів, зокрема Волині та сусідніх районів Львівської області. Отже, 

воно є актуальним, оскільки заповнює значну прогалину в сучасних знаннях 

про українське народне мистецтво. Дослідження характерних художніх рис

такого порубіжного осередку, як зазначає сама дисертантка (с.19),  є конче 

необхідним для формування цілісної картини народної художньої творчості .  

Постановка досліджуваної проблематики українського народного мистецтва 

у контексті етнокультурного порубіжжя, аналіз значного обсягу історичних та 

етнографічних джерел, архівних документів, музейних збірок, бібліотек, 

приватних колекцій, а також власного обширного польового матеріалу (ст. 47-

48) формують базу для розкриття актуальності змісту обраної теми. Завдяки 

цьому введено у науковий обіг ряд джерел, які раніше недостатньо 

висвітлювались чи не висвітлювались зовсім (як, наприклад, пам’ятки 

народного мистецтва Сокальщини із сільських музеїв).

Достовірність одержаних результатів дослідження, що полягають у 

комплексному історико-мистецтвознавчому та порівняльному аналізах таких

видів народного мистецтва Сокальщини другої половини ХІХ – першої 

половини ХХ ст. як: народне вбрання, художня вишивка і ткацтво, художня 

кераміка та писанка, виявлення та висвітлення їх еволюції, характеристика рис, 

які стали результатом взаємовпливів між народною творчістю Сокальщини та 

суміжних районів, не викликають сумнівів.

Наведені у дисертаційній роботі теоретичні обґрунтування та аналіз 

фактологічного матеріалу – пам’яток народного мистецтва Сокальщини -

виконані коректно та на належному науковому рівні.



Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих у дисертації

Висновки, які сформульовані у дисертаційній роботі, містять нові наукові 

положення, які розкривають процес творення українських мистецьких традицій 

на порубіжній території,  рівень взаємовпливів та запозичень та їх прояв у 

конкретних виробах, а відтак – формування власної системи художніх 

особливостей обраного осередку.

Наукові положення та висновки, сформульовані у дисертації, відповідають 

вимогам до такого виду досліджень. Фаховий рівень обґрунтованості наукових 

положень та висновків, а також їх вірогідність забезпечені:

- професійним вирішенням низки наукових завдань, що посприяло 

реалізації поставленої мети дослідження, адекватністю структури роботи 

поставленим в дисертації завданням: кожен наступний розділ та підрозділ 

логічно пов’язаний з попереднім та доповнює його;

- використанням широкої джерельної бази за темою дисертації  і зібраним 

обширним фактологічним матеріалом; 

- відповідності предметної спрямованості дисертаційного дослідження 

паспорту наукової спеціальності 17.00.06 – декоративне і прикладне 

мистецтво;

- достатньою географією та кількістю напрямів у апробації отриманих 

результатів на науково-теоретичних та науково-практичних 

конференціях, в тому числі і міжнародних.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів

Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та 

авторефератом дозволяє визнати, що мету та завдання дослідження виконано. 



Це знайшло відображення в головних положеннях роботи, які сформульовані 

авторкою і характеризуються певною науковою новизною:

- зокрема, авторкою вперше обґрунтовано теоретичні засади дослідження 

народної художньої культури порубіжних теренів України на прикладі 

Сокальщини;

- доведено, що народне мистецтво Сокальського осередку, будучи 

порубіжною українською територією з польським кордоном та 

розвиваючись в умовах культурних взаємовпливів, зберігало функцію 

виразника національної самоідентифікації;

- виявлено і проаналізовано механізми змін у народному мистецтві 

Сокальщини, охарактеризовано основні тенденції, а також визначено міру 

західноєвропейських (за посередництвом польських) впливів на творчість 

народних майстрів;

- виявлено, що характерні для Сокальщини українські мистецькі традиції 

знайшли свій вираз у народній творчості польських майстрів,  що 

відображено в збірках польських музеїв, що знаходяться на  порубіжних з 

Україною територіях;

- на зразках народного мистецтва Сокальщини проаналізовані твори різних 

типологічних груп за еволюцією форм, формальними та композиційними 

особливостями декору та їх  локальними характеристиками;

- охарактеризовано засоби художньої виразності і самобутності основних 

видів народного мистецтва обраного району – виготовлення вбрання, 

художньої вишивки, художньої кераміки, традиційної писанки, а також 

простежено глибоку спорідненість технологічних процесів із 

загальноукраїнськими традиціями, зокрема, Волинню, Поліссям, 

Поділлям;

- розроблено певні рекомендації щодо заходів для відродження  традицій 

народного мистецтва Сокальщини та їх впровадження у сучасне 

українське ужиткове мистецтво.



Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих працях

Основні наукові положення та висновки дисертації висвітлено у 8 наукових 

працях,  6 з яких основні і включають 2 наукометричні та 2 додаткові.

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають Вимогам МОН 

України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук і надають авторці право публічного захисту дисертації.

Детальний аналіз представлених рукопису та автореферату дисертації дає 

підстави констатувати ідентичність автореферату й основних положень 

дисертації. Наведені в авторефераті наукові положення та висновки в повному 

обсязі розкриті  й обґрунтовані у тексті дисертації.

Практичне значення роботи

Наукові положення дисертації містять методологічні розробки авторки, які 

можуть стати основою для подальших досліджень культурно-мистецьких 

процесів на порубіжних територіях України, і не лише проблем розвитку 

народного мистецтва, але й інших питань: традиційного народного житла, 

побуту, звичаїв, обрядів, усної народної творчості та ін.

Дисертаційне дослідження може увійти в узагальнюючі праці з українського 

народного мистецтва, стати окремим розділом підручників, навчальних 

посібників та курсів лекцій з народного мистецтва.

Окрім того,  дослідження яскраво засвідчило необхідність впровадження   на 

державному рівні  програм захисту традиційної української культури 

порубіжних територій та підтримки сучасних народних майстрів, а дана робота 

може стати підставою для розробки відповідних заходів.

Розкриті у дисертації автентичні пам’ятки сокальського народного 

мистецтва послужать зразками  та основою для творчості професійних 

художників, самодіяльних та народних майстрів.



Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності встановленим 

вимогам

Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку 

використаних джерел (188 позицій), блоку ілюстративного матеріалу (150 

позицій).  Основний зміст роботи (текст) викладений на 160 сторінках.

Структура дисертації логічно побудована і сприяє розкриттю теми 

дослідження та виконанню поставлених завдань.

Дисертація та автореферат оформлені відповідно до вимог Міністерства 

освіти і науки України, що висуваються до такого виду наукових робіт. Зміст 

автореферату ідентичний з основними положеннями дисертації.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації

Принципових зауважень до наукових положень, викладених у дисертації, 

немає. Вкажемо на деякі недогляди та висловимо побажання:

1. У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методика 

дослідження» авторка не уникла певної описовості літературних джерел 

(с. 35-37).

2. Стосовно термінології, не завжди вдало вжиті терміни «народне 

мистецтво», «ремесло» (с. 52), «…розвиток народного та аматорського 

мистецтва загалом і локальних осередків зокрема…» (с. 60), 

«…використання традиції…» (с. 67).

3. Не уникла авторка і протиріч, зокрема на ст. 54 стверджується, що «Ще 

до другої половини ХУІ століття панівні позиції в економічно-

господарському житті Сокаля утримували українці», а на с. 56 знаходимо 

інформацію, що «Від ХУ ст. поляки та євреї становили вже значну 



частину населення міста, у їхніх руках перебувало адміністративне та 

економічне керівництво».

4. Як побажання, хотілося б бачити чіткіше виділені основні та доповнюючі 

мотиви орнаменту художньої вишивки, а за поданими народними 

назвами орнаментальних мотивів розпису писанок бачити конкретний

малюнок того чи іншого мотиву (с. 145-150).

5. З надією, що дана наукова праця  побачить світ у жанрі  монографії, 

вважаємо за доцільне побажати авторці розширити ту частину

дослідження, де йдеться про порівняльний аспект, залучивши порівняння 

на рівні окремих компонентів вбрання та його декору, тканих виробів та 

ін. українських і польських майстрів,  відзначити відмінності, а також 

подати ширший матеріал для порівняння народного мистецтва 

Сокальщини із сусідніми українськими територіями.

Висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника

З огляду на актуальність, новизну, важливість одержаних авторкою 

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також практичну 

цінність сформульованих висновків, вважаємо, що дисертаційна робота 

Христини Петрівни Приймак «Народне мистецтво Сокальщини другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ ст. в умовах етнокультурного порубіжжя

(історія, типологія, художні особливості)» є самостійним, оригінальним, 

завершеним науковим дослідженням, у якому вирішено актуальне наукове 

завдання щодо методології та методики вивчення народного мистецтва 

українського етнокультурного порубіжжя,  на прикладі народного мистецтва 

Сокальщини, що має суттєве значення для наукової галузі – мистецтвознавство.

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що дисертаційна 

робота Х. П. Приймак відповідає вимогам Порядку присудження наукових 



ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 за № 567, 

а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.06 – декоративне і прикладне 

мистецтво.

Офіційний опонент,

кандидат мистецтвознавства,

заступник директора з наукової роботи                                Ганна Врочинська

Інституту народознавства НАН України 


