
 

ВІДЗИВ 

офіційного опонента на  дисертаційне дослідження 

 Осадчі Олександри Анатоліївни  за темою 

 «РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ В 

УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ 

ХХІ СТОЛІТТЯ», 

 подане на здобуття  наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво.  

Актуальність теми дослідження 

Запропонована до захисту дисертація Олександри Осадчі на здобуття 

наукового ступеня кандидата мистецтвознавства присвячена одній із вагомих 

проблем мистецтвознавчої науки, яка залишається в активному полі 

різновекторних дискусій та полемік сьогодення. Тема християнської традиції у 

мистецтві та її переосмислення торкається одвічних питань духовності, а в 

мистецькому сегменті аналіз можливостей її інтерпретацій та переосмислення у 

новітніх викликах часу на тлі суспільно-культурних дисонансів. У цьому 

контексті автор торкається глибинних проблем одвічного -- сакрального на тлі 

плюралістичної позиції мистецької практики у часі складних суспільних 

діалогів нонконформізму, часу становлення Української державності та 

сьогодення. Логічний методичний підхід свідчить про висунуті до аналізу 

вагомі мистецтвознавчі проблеми які автор обирає за основу дисертаційного 

дослідження. Автор багатогранно аналізує специфіку візуалізації християнських 

категорій, а також тем що звучать в українському мистецькому просторі. 

Проблема секуляризації автором розглядається як один із чинників що впливає 

на процеси формування образотворчого мовлення митців. Поряд з цим, логічно 

запропоновані до аналізу та систематизовані мистецькі школи та осередки де 

автор обґрунтовує специфіку проявів нонконформізму в призмі релігійної 
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тематики. Особливо актуальними є аналітичні структури сучасного стану 

впровадження християнської теми в часі сьогодення та їх різновекторні 

мистецькі рішення в межах багатогранності мистецьких практик.  

Вагомим напрацюванням автора, є залучення до мистецтвознавчого обігу 

значної кількості фактологічного та візуального матеріалу, який доволі часто 

знаходиться в приватній власності та до загалу є малодоступним для наукового 

використання. Такі обставини дозволяють обирати вектори на проведення 

подальших розвідок у рамках зазначеної проблеми. 

 Подана до захисту праця є комплексним та багатоаспектним 

дослідженням, в межах поставленої проблеми охоплює значний обсяг 

опрацьованого матеріалу, що розкриває окремі мистецькі явища у призмі 

християнської традиції. Поставлені завдання розглянуто цілісно в синтезі 

мистецьких і культурних процесів та явищ зазначеного періоду. Структура 

дисертації послідовно розкриває коло порушених проблем, що цілком логічно 

викладено у меті та завданнях праці. 

Наукова новизна обумовлена темою і способом застосуванням комплексу 

методологічних конструкцій. Зважаючи на значний обсяг застосованого 

матеріалу дисертантка зуміла зберегти монолітність структури праці, виявити 

магістральні та найбільш системні й логічні шляхи щодо висвітлення явища 

репрезентації християнської традиції в українському мистецтві. Структура та 

основні принципи викладу матеріалу дисертації не викликає заперечень що 

цілком логічно й послідовно вирішує поставлені завдання. Обрані методи та 

засоби мистецтвознавчого аналізу цілком логічно і послідовно вирішують 

поставлені проблеми. 

 Слід зазначити про вірність виставлених важелів у відборі та 

опрацюванні мистецьких творів та інших фактологічних ресурсів. Такий відбір 

дозволив узагальнено якісно виявити окремі особливості досліджуваного 

явища. Автор демонструє наукову ерудицію у застосуванні опрацьованої 
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літератури, оперуючи принципами її синтезу, співставлення та логічного 

аналізу. 

Таким чином, обраний автором дисертації контекст дослідження має 

беззаперечну логіку актуальності та новизни, а відповідно представляє й 

наукову цінність у сегменті мистецтвознавства. Автором побудована цілісна 

картина що відкриває багатогранність обраної теми та ґрунтовно доповнює 

наукові напрацювання у царині образотворчого мистецтва. 

Робота містить вступ, чотири розділи, висновки. Обсяг дисертації складає: 

187 сторінок основного тексту, 417 позицій списку використаних джерел та 

додатки.  

Дисертаційне дослідження, як і належить, розпочинається з вивчення 

стану дослідженості обраної теми. У першому розділі береться до уваги 

джерельна база та аналіз літератури. Де автор акцентує увагу на окремі складові 

застосованих джерел, що відповідно згруповані у окремі структури, домінанту 

яких складають фахові англомовні матеріали, що висвітлюють окремі релігійні 

аспекти художніх процесів. В одному з підрозділів автор виводить джерельну 

базу дослідження яку складають текстові та візуальні джерела, а також методи 

дослідження де структурує їх у певній послідовності. 

У другому розділі дисертаційного дослідження автор аналізує 

особливості історико-культурної ситуації в умовах нонконформізму та місце 

християнської традиції в окремо обраних регіональних мистецьких школах та 

творчих осередках України. Автор логічно наводить окремі приклади, що 

характеризують розвиток християнської теми в умовах тоталітарної системи та 

розглядає це явище в кожному окремому регіоні на прикладі яскравих 

представників творчих осередків. Тут же автор розглядає проблему впливу 

традицій авангарду які тісно переплелися в мистецькій практиці 

нонконформізму, а зокрема їх творчого втілення у призмі християнської теми, 

що в цілому обґрунтовано у висновковій частині. 
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У третьому розділі дисертації автором окреслено та систематизовано 

окремі образотворчі принципи, які стали інструментарієм щодо розкриття 

християнської теми у творах мистецтва. В цьому контексті автор регламентує 

застосування цитації, ремінісценції та авторської інтерпретації в можливостях 

творчих пошуків позаканонічних самовиражень мистецьких постатей. Наведено 

приклади застосування різновекторних способів та засобів образотворення у 

творчих пошуках сучасного вітчизняного мистецтва. 

Розділ четвертий побудований на характеристиці співставлення сучасної 

мистецької практики в межах рецепції релігійної традиції та її інтерпретації. 

Особливо вдалим є залучення до мистецтвознавчого інструментарію поняття 

«образ-парадигма». У цьому сенсі автор доводить логіку співіснування досвіду 

митця і глядача на тлі культурної спадщини та семантичних образів на умові 

змістів та асоціацій. Тут дисертанткою наведено приклади такого явища у 

контексті мистецьких візуальних практик окремо взятих регіональних авторів.  

 Змістовно вірним теоретичним завершенням роботи сприймаються 

підсумкові висновки, що відповідають поставленим меті та завданням, чітко 

сформульовані і достатньо обґрунтовані. Така позиція автора дозволяє нам 

стверджувати, що сьогодні захищається праця, яка є вагомим науковим 

доробком у контексті дослідження мистецьких візуальних практик в 

українському мистецтві зазначеного періоду на тлі існування християнської 

традиції. 

 Незаперечним підтвердженням вагомості наукових положень дисертації, 

є чітка структуризація та систематизація опрацьованого матеріалу. Заслуговує 

високої оцінки й наукова ерудиція здобувача, щодо вміння оперувати  

величезним пошуковим матеріалом, його логічно-мотивоване викладення, як 

опосередковано в контексті мистецтвознавчої науки, так і у співставленні з 

християнською догмою, традицією, що існують як невід’ємна складова 

мистецького простору минувшини та сьогодення.   
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Зауваження і пропозиції 

Вважаючи цілковито високу якість проведеного дослідження, слід 

зробити окремі зауваження та пропозиції: 

1. Доцільно звернути увагу автора на допущені орфографічні помилки які 

зустрічаються у праці. Зокрема це сторінка 2, -- 3 абзац, сторінка 62 – 1 

абзац, сторінка 67 2 абзац (4 –те речення); 

2. На ст. 4. Автор випустив з переліку українських художніх осередків 

Закарпаття, як осередок нонконформізму, в той же час посилаючись на 

творчість його представників; 

3. На ст. 4 автор застосовує термін «структурно-площинний декоративізм», 

хоча біль доцільним і логічним застосувати «структурно-площинне 

трактування», адже термін «декорування» -- це оздоблення, що є логічним 

до аналізу декоративно-прикладного мистецтва чи архітектури; 

4. Також можна заперечити автору у трактуванні (на сторінці 17): «Історія 

мистецтв як автономна, цілком світська сфера людської діяльності…», 

адже тут автономність відсутня оскільки історія мистецтв є щільному 

контакті дотичних наук таких як: філософія, історія, естетика та ін.; 

5. Хочеться дорікнути автору і звернути увагу на відсутність коротких 

узагальнюючих висновків до підрозділу 2.1. 

6. На ст. 45 у аналізі дисертаційного матеріалу Т. Ємельянової, є дещо 

незрозумілим трактування «...поза межами великих наукових дискусій…», 

тут слово «великих» доцільно було б замінити на більш змістовно наукове 

поняття, адже напроситься питання: чи є малі наукові дискусії?; 

7. На ст. 68 незрозумілим є застосування словосполучення «…мистецькому 

кровообігу…», адже це далеко не наукове трактування; 

8. На ст. 99-100 автор класифікує та аналізує релігійні мотиви та образи у 

творчості митців Ужгорода і в той же час наводить майстрів львіського 

осередку К. Сухельського, О. Новаківського та О. Кульчицьку. Поряд із 

цим автор не згадує про християнські мотиви у творчості А. Ерделі та 

серію «Мадонни» Е. Контратовича, які мали місце у його творчості до 

1970-х рр.; 
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9. Хотілося б звернути увагу автора на доцільність введення до обігу 

дисертації окремих порівнянь та співставлень в історичному та часовому 

сенсі, що стосуються понять «історична пам’ять» та «генетичний код 

нації». Тут доречним було б співставити явища «Народної ікони», як 

спроба інтерпретації народними майстрами євангельських сцен (автор П. 

М. Жолтовський), чи явища «Неовізантизму», як способи застосування 

іконографічних засобів та принципів що почерпнуті з християнських 

традицій. Але, в той же час, вважаємо таку думку більш дорадчою ніж 

критичною.   

ВИСНОВОК 

Незважаючи на вищезгадані зауваження, можна з впевненістю 

стверджувати, що дисертаційне дослідження Осадчі Олександри Анатоліївни на 

тему «Репрезентація християнської традиції в українському мистецтві другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття.» є цілком новітньою та завершеною 

працею, яка містить вагомі науково-обґрунтовані результати та має істотне 

значення для розвитку мистецтвознавчої науки.  

Проблематика роботи, завдання та методи їх виконання відповідають 

спеціальності 17.00.05 образотворче мистецтво. 

Основні положення дисертації повністю відображені в авторефераті, 

висвітлені у 26 наукових статтях. Рівень і кількість їх апробацій свідчить про 

високий рівень здобувача як ученого. 

Зазначена робота відповідає вимогам ДАК України щодо дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її автор Осадча Олександра 

Анатоліївна заслуговує на присвоєння їй наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво. 

 

Луценко Ігор Вікторович – 

Кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05  

– образотворче мистецтво, доцент кафедри рисунку 

Закарпатської академії мистецтв 

Підпис доцента Луценка І. В. засвідчую               


