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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Перманентні зміни, які відбуваються в 

соціокультурній сфері, стосуються як нового розуміння художньої культури 

загалом, так і живопису зокрема. У XX столітті набули змін критерії естетичних 

цінностей, почала формуватись оновлена система осмислення мистецької практики, 

яка оперує вже іншими категоріями щодо традиційного розуміння художнього й 

естетичного. У зв’язку з цим відбувається формування іншого типу мислення, 

свідомості, а також сприйняття з деконструкцією попередніх систем цінностей і 

естетичних ідеалів. Відповідно до актуальних суспільних запитів, ряд онтологічних 

та функціональних проблем сучасного мистецтва та живопису зокрема, стає 

предметом осмислення науковців. 

Різні аспекти живопису, його роль і місце в соціально-культурному просторі — 

у фокусі дослідження суміжних наукових дисциплін: мистецтвознавства, естетики, 

культурології, психології та філософії мистецтва, соціології. У минулому столітті 

внаслідок розвитку нонкласики відбулась радикальна зміна естетичного поля 

свідомості. Його нова конфігурація і, відповідно, трансформація естетичного 

досвіду свідчать про наявність різних стратегічних підходів до взаємодії з 

живописом, його осмислення, тлумачення, а також розкривають нові вектори 

репрезентації твору — що досі вивчено недостатньо. 

Сприйняття живопису Ғ складний багаторівневий процес приймання й 

перетворення інформації, що формує суб’єктивний образ об’єктів, виступає 

комунікативною формою взаємодії між окремими індивідами, суспільствами та 

культурами. Живописний твір не просто зображення. Це передусім складна система, 

яка віддзеркалює культурну ситуацію в суспільстві певної епохи, світогляд людей, 

транслює складний світ людських почуттів і переконань, постає засобом рефлексії. 

Ролі суб’єкта й об’єкта в системі «митець — живопис — реципієнт» поперемінно 

набувають нових значень. Вступаючи у взаємодію одна з одною, вони формують 

загальну систему з власними принципами розвитку, формами зв’язку, 

інформаційною наповненістю, де функціонують вже як частини системного цілого. 

Кожна людина свідомо чи мимоволі стає реципієнтом живопису,  більшою або 

меншою мірою включаючись у процес комунікації. З одного боку твір постає 

«дзеркалом» світоглядних змін у суспільстві, а з іншого — дієвим «інструментом» у 

культурних процесах. Це дає змогу встановити інтегративні моделі взаємодії з 

живописом через призму різних суспільних явищ та світосприйняття, які формують 

відповідну парадигму. 

За відсутності комплексного підходу та міждисциплінарного аналізу, вивчення 

прояву інтегративних особливостей взаємодії живописного твору й реципієнта 

пов’язане з певними труднощами, переважно методичного характеру. Найбільш 

повно розкрити специфіку цього процесу, визначити його місце в культурі дає змогу 

лише міждисциплінарний підхід дослідження. Основні наукові результати суміжних 

дисциплін: мистецтвознавства, культурології, нейроестетики; філософії, історії та 

психології мистецтва — дають можливість вивчити та проаналізувати феномен 

сприйняття живопису з позиції різновекторних підходів, у контексті різних 

парадигм і комунікативних систем. Подальша систематизація та синтез отриманих 
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результатів уможливлюють формування інтегративних моделей сприйняття 

живопису, а також укладення комплексної інформаційної системи сприйняття 

живопису для ідентифікації конкретної з них.  

Актуальність роботи зумовлена тим, що попри факт частих переживань 

візуального досвіду в сучасному світі, досі немає комплексної обґрунтованої моделі, 

яка пояснює, чим саме є такий досвід та фактори, котрі його формують. Когнітивні 

проблеми як абстрактного живопису, так і фігуративного з їхніми комплексними та 

багатовимірними стимулами вимагають розширення попередніх підходів до 

візуальності. Тому стратегічним є зіставлення теорій сприйняття живопису з 

реальними художніми практиками. 

Важливо виявити особливості живописного досвіду візуальності, що посідає 

чільне місце в мистецтві й у такий спосіб виходить за рамки сприйняття винятково 

як цікавий візуальний подразник. При наявній відмові від поняття «прекрасного» як 

критерію мистецької цінності актуалізується потреба в розробці окремих моделей 

сприйняття живопису та їхньому понятійно-категоріальному апараті. Відповідно, 

такий підхід вимагає докладного опрацювання та синтезу інформації. Згідно з цим 

аналізом убачається необхідність у виведенні загальної інформаційної системи, яка 

би виявляла та вказувала на ту чи ту модель сприйняття для кожної конкретної 

взаємодії «митець — живопис — реципієнт» із урахуванням і аналітичної, і чуттєвої 

складової, а також особливостей формування художнього досвіду. 

У фокусі дослідження — київська «Нова хвиля», оскільки саме вона утворила 

дві виразні парадигмальні стратегії, котрі й досі формують українську візуальність: 

наратив «Паризької комуни» й абстракція «Живописного заповідника». У період 

розпаду Радянського Союзу вони здійснили перші спроби офіційно дозволених 

творчих експериментів, які призвели до створення бази нових національних 

художніх платформ. Живописці утвердили інші естетичні цінності та окреслили нові 

творчі стратегії. У період змін суспільної свідомості в українському живописі 

здійснився вибір художніх моделей, які й визначили подальші шляхи його 

становлення. Така ситуація дає підставу простежити на контрасті чітку зміну 

моделей сприйняття українського живопису та на його прикладі апробувати 

інформаційну систему та інтегративні моделі сприйняття живопису. 

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

узгоджена з тематикою наукових досліджень Львівської національної академії 

мистецтв у напрямку «Некласична візуальна культура в українському мистецтві ХХ-

ХХІ ст.» (ДБ ғ НДС 01-2018). 

Мета дослідження Ғ виявити творчі стратегії українських мистецьких 

угруповань «Паризька комуна» та «Живописний заповідник», на їх основі 

сформувати інтегративні моделі й інформаційну систему сприйняття живопису. 

Для досягнення поставленої мети визначено основні завдання: 

Ғ проаналізувати історіографію, джерельну базу та стан наукового 

опрацювання досліджуваної проблеми, окреслити методи дослідження;  

Ғ розкрити особливості феномена сприйняття живопису в підходах суміжних 

дисциплін та синтезувати результати досліджень; 
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Ғ з’ясувати творчі стратегії мистецьких угруповань «Паризька комуна» та 

«Живописний заповідник», виявити специфіку кореляції візуального та смислового 

в живописі; 

— визначити моделі сприйняття живопису угруповань «Паризька комуна» та 

«Живописний заповідник» у взаємозв’язку «митець – живопис – реципієнт»; 

— розробити інтегративні моделі сприйняття живопису з позиції синтезованого 

міждисциплінарного підходу; 

— сформувати інформаційну систему для ідентифікації конкретної моделі 

сприйняття живопису та апробувати на основі творів мистецьких угруповань 

«Паризька комуна» та «Живописний заповідник». 

Об’єкт дослідження Ғ твори живопису представників «Паризької комуни» та 

«Живописного заповідника». 

Предмет дослідження — творчі стратегії українських мистецьких угруповань 

«Паризька комуна» та «Живописний заповідник» кінця 1980-х — середини 1990-х 

років і формування інтегративних моделей сприйняття живопису. 

Методи дослідження. У пропонованій дисертаційній роботі застосовано 

міждисциплінарний науковий підхід як базовий, він є сукупністю ряду 

інтегративних методів дослідження, що виникли на межі різних наукових 

дисциплін.  

Засобом порівняльно-історичного й типологічного методів розкрито 

хронологічні процеси трансформації, які відбувались у межах систем взаємодії з 

живописом, здійснено типологізацію естетичних реакцій. Завдяки діахронному 

методу був проведений аналіз та узагальнення сприйняття живопису в історичному 

процесі згідно з панівною парадигмою. Простежити алгоритм взаємодії в системі 

«митець — живопис — реципієнт» у контексті певної культури дав змогу 

культурно-антропологічний метод. Це слугувало базою створення відповідних 

інтегративних моделей. Усебічний аналіз феномена сприйняття живопису 

провадився методом дедукції, а індукція уможливила логічне впорядкування 

результатів розробок окремих дисциплін зі з’ясуванням необхідних, закономірних і 

причинних зв’язків. 

Серед мистецтвознавчих методів — формальний та стилістичний аналіз, що 

застосовувались при дослідженні живопису. Семіотичний метод дав змогу відчитати 

«знакову мову» аналізованих творів, а герменевтичний — інтерпретувати художні 

образи в живописі «Паризької комуни». Емпірична частина дослідження 

проводилась методом експерименту через евокацію естетичної реакції реципієнтів 

на живопис із подальшим опитуванням. 

При формуванні інтегративних моделей сприйняття живопису 

використовувався системний підхід та метод моделювання, які водночас із 

синергетичним застосовувались і до створення комплексної інформаційної системи 

сприйняття живопису. Інформаційний підхід у мистецтвознавстві уможливив 

розподіл художньої  інформації на семантичну й естетичну. Структурно-

функціональний метод було залучено для з’ясування функціональних та 

інформаційних відношень елементів системи в межах розробок інтегративних 

моделей. 



4 
 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що пропонована 

робота є першим в українському мистецтвознавстві міждисциплінарним 

дослідженням процесу сприйняття творів живопису. Фундаментальні наукові 

розробки цього феномена в Україні досі відсутні, водночас як і переклади іноземних 

напрацювань, здійснених у вузьких рамках проблематики конкретних дисциплін. На 

цей час існує фрагментарне розуміння організації, взаємозв’язків та процесів, котрі 

відбуваються в інтегративній системі «митець Ғ живопис Ғ реципієнт». 

У представленій до захисту дисертації вперше: 

Ғ комплексно досліджено та узагальнено результати розробок, які стосуються 

феномена сприйняття творів живопису з позицій мистецтвознавства, культурології, 

нейроестетики, філософії, історії та психології мистецтва; 

Ғ здійснено синтез наукової думки суміжних із мистецтвознавством дисциплін 

у контексті сприйняття живопису; 

Ғ проаналізовано наявні алгоритми визначення цінності живопису з 

виявленням відсутності необхідних складових серед задекларованих факторів 

впливу у структурі візуальності; 

— уточнено типологію естетичних реакцій при сприйнятті живописного твору; 

Ғ розроблено такі інтегративні моделі взаємодії з живописом: примордіальна, 

класична, некласична та постнекласична; 

Ғ сформовано інформаційну систему сприйняття живопису через наявність у 

ній художньої інформації, самоорганізації та самоуправління за принципом 

зворотного зв’язку як основних чинників організації нелінійної системи; 

— набуло подальшого розвитку з’ясування кореляції візуального та смислового 

у творчих стратегіях українських мистецьких угруповань «Паризька комуна» та 

«Живописний заповідник». 

Практичне значення дослідження визначає відсутність на цей час 

комплексних теоретичних розробок у поєднанні з емпіричним досвідом, що 

безпосередньо торкаються зазначеної теми. Результати дисертації окреслюють 

діапазон потенційного застосування: вони можуть стати методичною основою при 

оцінюванні живопису як у межах мистецького освітнього закладу, так і поза ним. 

Розробки будуть актуальними для митців у процесі їхньої творчості з побудовою 

подальшої стратегії, а також реципієнтів при взаємодії з живописом. Матеріали 

дослідження можуть бути застосовані при укладанні підручників, посібників, 

методичних рекомендацій, розробці та викладанні лекційних курсів, семінарських 

занять, спецкурсів для студентів різних гуманітарних спеціальностей. Крім того, 

результати роботи можуть скласти основу ряду інтерактивних дослідницьких 

проектів. 

Практичне значення дисертаційної праці визначають сформовані інтегративні 

моделі сприйняття живопису, базу котрим склала система теоретичних розробок у 

поєднанні з практичним досвідом. Матеріали роботи, які є частиною наукового 

міждисциплінарного мистецтвознавчого дослідження, та подальше емпіричне 

вивчення візуальності уможливлюють відстеження та фіксацію змін, які неминуче 

відбуватимуться при взаємодії з живописом у майбутньому, а інтегративні моделі 

сприйняття слугуватимуть інструментом моніторингу. Результати розробок 
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необхідно розцінювати як гнучку інтегративну матрицю сприйняття, що надається 

для подальших змін та модифікацій.   

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою 

автора. Усі наукові результати отримані автором особисто. Усі опубліковані в 

межах дослідження статті є одноосібними публікаціями автора. 

Апробація результатів дисертації здійснювалася під час обговорень на 

засіданнях кафедри академічного живопису, кафедри менеджменту мистецтва, 

кафедри історії і теорії мистецтва та науково-дослідного сектору ЛНАМ. Основні 

принципи, положення й результати дослідження були винесені на обговорення на 

21-й всеукраїнській та міжнародній науковій конференції та семінарах за темами: 

«Духовно-моральні цінності епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і 

сучасність» (ЛНАМ, Львів, 2016 р.); «Львівська національна академія мистецтв та 

етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, 

європейська парадигма розвитку» (ЛНАМ, Львів, 2016 р.); «Традиції та новітні 

технології у розвитку сучасного мистецтва» (Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 2016 р.); «Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук» (Ґжельський державний університет, Ґжель, 

2017 р.); «Ювілей НАОМА: мистецький контекст в Україні ХХ століття: традиції та 

новації мистецтвознавчої діяльності» (НАОМА, Київ, 2017 р.); «Мистецький процес 

у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі цінності та подолання 

стереотипів» (ЛНАМ, Львів, 2017 р.); «Моделі сприйняття творів живопису 

угруповань «Живописний заповідник» та «Паризька комуна» в культурному 

середовищі» (ЛНАМ, Львів, 2017 р.); «Традиції та новітні технології у розвитку 

сучасного мистецтва» (Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, Черкаси, 2017 р.); «Science in 2018» (Morrisville, USA, 2018 р.); 

«Концептуальні дискусії у мистецьких практиках: ідея, форма, інтерпретація» 

(ЛНАМ, Львів, 2018 р.); «ScienceMax IV» (Краматорськ, 2018 р.); «Національні 

наукові обрії: проблеми, перспективи, новації» (Наукове партнерство «Центр 

наукових технологій», Харків, 2018 р.); «Universum View 2» (Суми, 2018 р.); «Шості 

наукові читання пам’яті академіка Платона Білецького» (НАОМА, Київ, 2018 р.); 

«Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і 

підходи. Міждисциплінарні перспективи» (Банська Бистриця – Баку – Ужгород – 

Кривий Ріг – Херсон, 2019 р.); «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи» (Конін – Ужгород – Бєльско-Бяла – Київ, 2019 р.); «Сьомі 

Читання пам’яті академіка Платона Білецького, присвячені 60-річчю кафедри ТІМ і 

50-річчю кафедри техніки і реставрації творів мистецтва НАОМА» (НАОМА, Київ, 

2019 р.); «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. 

діалог у розвитку наук та освіти» (Конін – Ужгород – Бєльско-Бяла – Київ, 2020 р.); 

«Challenges in Science of Nowadays» (Washington,USA, 2020 р.); «Multidisziplinäre 

forschung: perspektiven, probleme und muster» (Wien, Österreich, 2021 р.); «Rozwój 

nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Efekty uczestnictwa w 

rozwoju nauk i edukacji na odległość» (Konin – Użhorod – Chersoń, 2021 р.); 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладені в 26-ти 

публікаціях, 6 із яких опубліковані у збірниках наукових праць, що входять до 

фахових видань, акредитованих ДАК України, та введені до наукометричних баз, 
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одна стаття — у періодичному науковому виданні держави, яка входить до 

Організації економічного співробітництва й розвитку та ЄС. 

Структура роботи. Текст дисертації складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (291позиції), списку ілюстрацій і додатків 

(194 позиції). Додатки містять схеми, таблиці, графіки й ілюстративний матеріал. 

Основний зміст дисертації викладено на 183 сторінках, загальний обсяг роботи — 

319 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, встановлено її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами, визначено мету й завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, вказано наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, подано інформацію про апробацію дослідження. 

У розділі 1 Історіографія, джерела, методи дослідження здійснено аналіз 

літератури за темою дисертації, охарактеризовано джерельну базу, обґрунтовано 

методи дослідження та застосування основних термінів. 

Підрозділ 1.1 Джерельна база та стан науково-теоретичного опрацювання 

теми засвідчує, що в українському мистецтвознавстві тема сприйняття творів 

живопису вивчена недостатньо. Серед опублікованих наукових праць виявлено 

лише такі, що стосуються вузької специфіки конкретних дисциплін у дослідженні 

сприйняття живопису, тому не дають комплексної інформації про цей феномен. 

Наявні відомі алгоритми чи моделі сприйняття системно не враховують увесь 

комплекс складових живопису, параметрів та контексту взаємодії з ним. 

Аналіз результатів досліджень означив основні твердження, що стали базовими 

в розробці та концептуалізації інтегративних моделей сприйняття живопису. 

Засадничими для дисертації є такі позиції та ідеї: естетичні теорії західних 

науковців: перцептивна (М. Бердслі, Г. Фехнер), когнітивна (Р. Арнхайм, 

Д. Берлайн, Дж. Дьюі), інформаційна (А. Моль, А. Чаттерджі, Г. Ледер); семіотика 

як механізм естетичної комунікації через аналіз художніх знаків (Ж.-М. Флош, 

Е. Бенвеніст, Г. Берефельт, M. Бал, Н. Брайсон, В. Кемп, Е. Гомбріх, Д. Левченков); 

питання фізіологічних основ художнього досвіду, нейронних механізмів емоцій, 

пов’язаних із перцепцією живопису в нейроестетиці (С. Зекі, В. Рамачандран, 

Т. Кулка, Р. Л. Ґрегорі); вплив живопису на психіку людини,  на емоції та 

фізіологію, що є сферою психології мистецтва (Л. Виготський, М. Бахтін, 

О. Потебня, В. Моляко, І. Мелік-Гайказян, О. Бєлоногова) — з двома суттєво 

виразними теоріями: впізнавання за прототипом / звіряння за зразком (Р. Солсо, 

Е. і О. Бехтелі, В. Зінченко, К. Кодуелл) та гештальт-теорією сприйняття 

(М. Вертгеймер, В. Кьолер, К. Дункер, Ф. Крюгер); філософія мистецтва як 

каталізатор змін моделей сприйняття живопису; живописні твори «Паризької 

комуни» та «Живописного заповідника» як маркери історичного розвитку 

національної візуальності з утворенням двох виразних парадигмальних ліній. 

Здійснено аналіз праць, що стосуються образно-пластичної мови живопису 

київської «Нової хвилі». Українськими теоретиками (О. Соловйовим, Т. Сільваші, 

Г. Скляренко, Л. Смирною, К. Яковленко, А. Ложкіною, О. Петровою, 
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О. Балашовою, Т. Кочубінською, Г. Вишеславським, О. Сидором-Гібелиндою, 

В. Бурлакою та ін.) проведений фундаментальний мистецтвознавчий аналіз творів і 

контекст їхнього створення, проте аспект самого акту сприйняття живопису, за 

поодинокими винятками, залишився поза увагою. 

Основу джерельної бази складають окремі блоки. Живописні твори митців 

«Паризької комуни» та «Живописного заповідника» становлять візуальні джерела, а 

також матеріал для емпіричного дослідження. Наступна група — результати 

розробок нейроестетики, психології та філософії мистецтва, що використовувались 

при побудові різних каналів в інформаційній системі сприйняття живопису, а також 

при формуванні інтегративних моделей сприйняття живопису. Окремий блок 

джерел — схеми естетичних моделей зарубіжних науковців (А. Моля, Г. Ледера, 

С. Марковича та А. Ель-Гаммаля). Унікальну цінність становлять заповнені бланки 

учасників опитування, які дали змогу проаналізувати взаємозв’язок візуальних 

параметрів живописних творів та особливостей реагування реципієнтів, апробувати 

на практиці укладену інформаційну систему сприйняття. 

У підрозділі 1.2 Міждисциплінарні методи у дослідженні сприйняття 

живопису сформульовано методологічні принципи для теоретичного та 

емпіричного аналізу сприйняття живопису. В основу методології покладено 

міждисциплінарний науковий підхід, який є сукупністю ряду інтегративних методів 

дослідження, що виникли на межі різних наукових дисциплін. Серед методів 

мистецтвознавства та культурології — формальний та стилістичний аналіз, 

семіотичний, іконографічний, герменевтичний, діахронний, культурно-

антропологічний та порівняльно-історичний. Системний підхід, структурно-

функціональний метод, методи теорії інформації та моделювання поєднувались при 

розв’язанні дослідницьких завдань, зокрема у формуванні інтегративних моделей та 

інформаційної системи сприйняття живопису. 

Розділ 2 Естетичні моделі сприйняття живопису в науковому дискурсі 

розкриває усебічні підходи суміжних дисциплін стосовно досліджуваного 

феномена, що уможливлює максимально повне врахування параметрів при 

укладанні інформаційної системи сприйняття живопису. 

Підрозділ 2.1 Система «митець – живопис – реципієнт» у теорії мистецтва 

об’єднує пункти 2.1.1 Живопис як знакова система, де висвітлюється специфіка 

підходу до живопису як тексту, складеного зі знаків художньої мови. Це дає 

підстави розглядати його з позиції семіотики. Візуальні означники можуть бути 

інтерпретовані як певний «текст», який має специфічні принципи побудови й 

вимагає особливого «читання». Живопис постає організованою сукупністю знаків 

для реалізації певної системи інформації, що задано відповідними культурними 

кодами. Повне витіснення семантичних відносин на користь винятково синтаксису 

характеризує нефігуративний живопис, що демонструє відхід від предметності. 

Пункт 2.1.2 Взаємодія реципієнта та живописного твору як форма когніції 

розкриває особливості естетичної реакції глядача на візуальні стимули живопису та 

типологізацію її теоретичних моделей. Згідно з перцептивними моделями, естетична 

реакція зумовлена суто властивостями стимулів живопису. Критерій і міра цінності 

твору полягає у здатності евокації естетичного переживання. У когнітивних моделях 

реципієнт не тільки репродукує отримані образи, а й активно вносить нові 
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суб’єктивні значення і створює моделі, що становлять комплекс реконструкції 

первинно сприйнятого об’єкта та його суб’єктивної емоційно-смислової оцінки на 

основі власного індивідуального досвіду і знань. В інформаційних моделях 

естетичний досвід становить сукупність потоків художньої інформації, що 

обробляються паралельно.  

Підрозділ 2.2 Міждисциплінарний характер досліджень сприйняття 

живопису означує підхід до вивчення теми, який передбачає комплексність — 

застосування результатів досліджень суміжних із мистецтвознавством дисциплін. 

Пункт 2.2.1 Сприйняття живопису як предмет психології мистецтва висвітлює 

доробок зарубіжних та вітчизняних науковців із досліджуваної теми. Концептуальне 

кодування у процесі смислотворення є результатом інтеграції перцептивної 

інформації, одержуваної під час сприйняття живопису. У когнітивній психології 

сприйняття розглядається як складний психічний процес, що зумовлює виникнення 

чуттєвого образу. Його сутність полягає в такій обробці інформації, у результаті 

якої відбувається психічне конструювання образу об’єкта із сенсорних і когнітивних 

складових. Реципієнт не просто розшифровує повідомлення живописця, а й творчо 

конструює через уяву власні відповідні образи. Розвиток когнітивної психології 

поєднав блоки теорій: звіряння за еталоном, впізнавання за прототипом і гештальт-

теорію. Ґрунтуючись на даних експериментів, психологи зробили висновки щодо 

багаторівневості сприйняття живопису, і цей факт став засадничим при 

структуруванні інформаційної системи сприйняття живопису. Пункт 2.2.2 

Сприйняття живопису як предмет філософії мистецтва фокусується на предметі 

дослідження в контексті різних епох і декларує, що цей процес різниться відповідно 

до філософських уявлень щодо розуміння організації, композиції, внутрішньої 

структури живопису та типу художньої репрезентації. Філософією мистецтва 

окреслено періоди, коли при візуальному сприйнятті живопису помітними стають 

зміни й увиразнюються закономірності у специфіці взаємодії складників системи 

«митець — живопис — реципієнт». Відповідно, розуміння таких змін цілком 

закономірно відобразилось на формуванні моделей сприйняття живопису. Принцип 

побудовано згідно із загальною періодизацією наукового знання — з урахуванням 

для кожного історичного періоду унікальної парадигми світосприйняття та науково-

технічного апарату. Пункт 2.2.3 Сприйняття живопису в підходах нейроестетики 

презентує цілком новий підхід до розуміння досліджуваної теми, оскільки тепер 

вдалось візуалізувати та піддати вимірюванню феномен естетичної реакції 

реципієнта. Засобом фМРТ дані експериментів щодо реагування різних ділянок 

мозку людини на певні візуальні подразники живопису фіксуються приладом та 

виводяться на екран. Відповідні програми та вчені-нейроестетики здійснюють аналіз 

аспектів, які найактивніше спричиняються до естетичного задоволення глядача. Так 

складається рейтинг творчості авторів і подальші маркетингові прогнози. Попри 

художні традиції та школи виводяться універсальні принципи реагування мозку та 

формулюються закони сприйняття, базовані на нейронних механізмах. Виявлено, 

що художники інтуїтивно використовують фізіологічні основи людського зору для 

посилення естетичного впливу на глядача. 

У Розділі 3 Особливості живопису українських митців кінця 1980-х — 

середини 1990-х років на прикладі творчості «Паризької комуни» та 
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«Живописного заповідника» аргументуються критерії, що склали оптимальну базу 

для емпіричного дослідження та апробації теоретичних розробок. Живопис 

київської «Нової хвилі» утворив два ключових напрямки творчості, які й надалі є 

визначальними для української візуальності та мають стратегічне значення. 

Підрозділ 3.1 Соціокультурний контекст формування образно-пластичної мови 

українського живопису кінця 1980-х — початку 1990-х років та особливості 
впливу на глядача висвітлює передумови зрушень в усталених естетичних 

підходах до живопису та реструктуруванні самого художнього процесу. Цей період 

— завершення радянської епохи й початок становлення державності. У час 

радикального зламу свідомості суспільства в українському живописі був здійснений 

вибір моделей творчості, які визначили подальші шляхи ґенези національного 

мистецтва. Саме тоді до активного творчого пошуку вдалася «Нова українська 

хвиля» живописців, які піддали критичному аналізу усталені естетичні категорії в 

живописі, а також культурні стереотипи щодо способу художньої інтерпретації 

реальності. Митці здійснили утвердження нових естетичних цінностей та окреслили 

творчі стратегії, де активно включена опція реципієнта. Підрозділ 3.2 Художні 

засоби образно-пластичної мови живопису угруповання «Паризька комуна» у 

формуванні  взаємозв’язків «митець – живопис – реципієнт» демонструє 

стратегію «висловлювання». Живописним творам угруповання притаманна 

«оповідність» і можливість подальшої інтерпретації реципієнтом. Живопис 

репрезентує власну візію реальності художників: змішуючи у творах міфологію, 

різні символи, утопію, вони транслювали неспокій зміни епох, а засобами обрали 

гротеск, іронію, протиставлення образів — за максимальної наративності. Аналіз 

творів засвідчив такі особливості: нову живописну мову, експресивність, 

фігуративність, використання цитат з історії мистецтва,  вільне поєднання художніх 

стилів минулого, втрату цілісності та мінливість форми. Живопису властива 

«текстуальність», яка передбачає індивідуальне «прочитання» реципієнтом. 

Містичне й сакральне перебуває поряд з іронією щодо нав’язування церковних 

догм, а категорії «прекрасного» й «потворного» в живописі прирівнюються. Такий 

підхід заявлений у контексті філософії постмодерну з характерним критичним 

відношенням до основоположних тенденцій щодо універсалізації в західній 

філософії. Апелювання до стилістичних систем, жанрів і мотивів, які асоціюються з 

домодерністською епохою: з реалістичним, репрезентативним мистецтвом — 

демонструє гострий погляд на сучасність. Підрозділ 3.3 Інтегративна модель 

сприйняття живопису у творчих практиках угруповання «Живописний 

заповідник» презентує другу стратегію — «досвіду». Аналізовані твори 

засвідчують відхід митців від наративу. Цінність живопису визначається не змістом, 

а досвідом реципієнта, ситуацію для якого створює живопис. Для учасників 

угруповання такий підхід є намаганням з’ясувати питання, що стосуються 

онтологічної проблематики живопису. В основі живописних практик лежать різні 

індивідуальні підходи. З одного боку — загальнофілософські, які торкаються самого 

призначення мистецтва, з іншого — зі специфікою формального підходу, котрі є 

сферою морфології живопису. Також є відмінності й між характером вияву творчих 

пошуків у матеріалі: усвідомленим — чи ірраціональним письмом; фактурністю — 

чи сакралізованим гладким прийомом; із превалюванням монохромного аскетизму 



10 
 

— чи насиченого кольору. Відбувається перехід від замкненого композиційного 

простору станкового живопису до «твору-відкритої живописної структури», який 

взаємодіє з простором і становить його частину. У кожного реципієнта є доволі 

широкий емоційний діапазон — відчуття на свідомому та несвідомому глибинному 

рівнях, — такі, що ще не набули вербальної форми. Контакт із «твором-відкритою 

живописною структурою» дає змогу їх пережити.  

Розділ 4 Інтегративні моделі сприйняття живопису на прикладі творів 

українських мистецьких угруповань «Паризька комуна» та «Живописний 
заповідник»  присвячений основним завданням дисертації — розробці 

інтегративних моделей і системі сприйняття живопису. Аргументується, що 

досліджуваний феномен в оптиці різних епох різниться відповідно до специфічних 

уявлень розуміння художньої організації, структури живопису та його репрезентації. 

Аналітика таких змін утілилась у формуванні інтегративних моделей сприйняття 

живопису: примордіальній, класичній, некласичній і постнекласичній. Алгоритм 

побудовано з урахуванням загальної періодизації наукової думки та унікальної 

світоглядної парадигми для кожного історичного періоду. 

Сфери мистецтва та науки постійно  взаємокорелюють, оскільки кожна у свій 

спосіб вибудовує модель розуміння та відношення до дійсності. Стосовно 

сприйняття живопису, пропоновані моделі конструюються на основі чотирьох 

варіантів взаємодії складових, об’єднаних системою «митець – живопис – 

реципієнт». У підрозділі 4.1. Примордіальна модель сприйняття живопису 

йдеться про її формування та характерні функційні ознаки. Витоки моделі сягають 

Давнього світу, коли живопис був об’єктом теургічної практики. Під час сприйняття 

увага реципієнта спрямовується всередину себе, редукуючи попередній, уже 

набутий досвід візуальності. Живопис може спричинитись до інтроспекції 

реципієнта — поглибленого пізнання власної активності: думок, образів, почуттів, 

переживань, актів мислення. У підсумку це може призвести до переживання 

суб’єктивного досвіду, який не пов’язаний безпосередньо з візуальними 

характеристиками твору.  

Проблематизація достовірності досвіду на основі отримання інформації 

органами чуття, що звернула художників Античності та Ренесансу до реалістичного 

відтворення видимої дійсності, є у фокусі підрозділу 4.2. Класична модель 

сприйняття живопису та співвідноситься з мімезисом Аристотеля. Для моделі 

властивою є ідея мистецької трансляції авторського задуму адресату-реципієнту. 

Ключова роль належить автору. Тому методи взаємодії спрямовані на декодування й 

адекватність прочитання реципієнтом початкового авторського задуму. 

Відбувається зосередження на змістовому чи сюжетному контексті; акцентування 

правдоподібності та реальності подій, буквальне сприйняття зображення як 

реального, спроба уявити себе «всередині» живопису; емпатія; асоціативне 

сприйняття на основі подібності візуальних образів, актуалізація найбільш прямих 

асоціативних зв’язків із зображенням. 

Зміст підрозділу 4.3. Некласична модель сприйняття живопису корелюється 

із розвитком некласичної науки межі XIX—XX століть, якій сприяли відкриття в 

галузі фізики. Досліджувані об’єкти позиціонуються як складні системні утворення, 

властивості яких не зводяться до суми властивостей складових систем. Основна 



11 
 

увага тут приділяється структурі живопису, характеру її впливу на сприймача. 

Смисл задається винятково структурою самого художнього повідомлення. 

Центральним є живопис: його матеріал, формальні, конструктивні особливості та 

художня мова, які й визначають основні модуси реакції реципієнта — як 

раціональної, так і емоційної. Смисл живопису — це суто аналітична процедура 

його осягнення через структуру живопису. Смисл розкривається настільки, 

наскільки реципієнт володіє відповідною технікою аналізу художнього об’єкта і 

його структур, культурою художнього бачення. Реципієнт може виокремити 

формальні структури твору, проаналізувати їх відносно цілого й відрефлексувати 

власну позицію.  

Формування в підрозділі 4.4. Постнекласичної моделі сприйняття живопису 

вказує на 70-80-і роки XX ст., прикметні зародженням постнекласичної науки, яка 

орієнтується на складні системи в саморозвитку. Припускається співіснування 

безлічі теорій стосовно одних об’єктів, і лише перманентний перехід від однієї 

позиції до іншої дозволяє освоїти суть певного явища. Зазначені ознаки свідчать про 

плюралістичність і нелінійність постнекласичного типу раціональності. Виникає 

необхідність дешифрування, інтерпретації живопису та розуміння його даних. 

Сприйняття живопису в контексті постнекласичної науки та основі зі системою 

положень рецептивної естетики, засвідчує спрямування уваги на особу реципієнта. 

Для постнекласичної моделі сприйняття живопису характерним є те, що реципієнт 

виокремлює або вкладає той символічний зміст, який актуальний для нього в 

конкретний момент сприйняття. Об’єктом виступає сам реципієнт із пропонованою 

ним інтерпретацією сприйманого. Постнекласична парадигма переносить увагу зі 

сфери естетичного об’єкта та творчості у площину суб’єкта, що сприймає цей 

живопис.  

Аналіз та синтез результатів суміжних дисциплін, особисте теоретичне та 

практичне дослідження дали змогу сформувати інформаційну систему сприйняття 

живопису, що представлена в підрозділі 4.5. Поліваріантність інтегративних 

моделей сприйняття живопису в художніх практиках «Паризької комуни» та 

«Живописного заповідника». У ній візуалізовано перебіг художньої інформації з 

урахуванням особливостей самого твору, можливих рефлексій реципієнта та 

контексту сприйняття. Відповідно до пропонованої системи, досвід візуальності 

включає 5 етапів: означування, вилучення смислу, імпліцитну й експліцитну 

інтеграцію пам’яті, когнітивне освоєння, а також результат цього досвіду. Згідно з 

ним, на виході система ідентифікує одну із чотирьох інтегративних моделей 

взаємодії «митець — живопис — реципієнт». Крім того, розглядаються важливі 

змінні, що впливають на процеси кожного етапу. Вплив культури й мистецтва 

вводить реципієнта у складну ситуацію щодо розуміння та пізнання живопису.  

Документуються результати апробації інформаційної системи сприйняття 

живопису в реальних умовах. Експеримент засвідчив достовірність гіпотези щодо 

зміни моделі сприйняття реципієнта залежно від особливостей живопису. 

Результати представлено у вигляді матриць сприйняття творів живопису угруповань 

«Паризька комуна» та «Живописний заповідник» і їхньому зведеному 

порівняльному графіку. Параметри живопису при обробці на різних рівнях 

сприйняття генерують специфічний художній досвід. 
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У контексті інформаційної системи сприйняття живопис постає свідченням 

світоглядних змін у суспільстві та інструментом конструювання смислів у 

культурних процесах. Так унаочнюється процес функціонування за принципом 

зворотного зв’язку динамічної системи «митець – живопис – реципієнт», котра може 

розвиватися в одній із чотирьох моделей взаємодії. Тут кожна ланка, зокрема, 

становить власне систему з відповідною структурою елементів. Вона як динамічне 

утворення є включеною на рівні з іншими ланками в систему культурного 

інтерактивного дискурсу, який вони в комплексі й формують. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Проаналізована джерельна база та стан наукової розробки теми засвідчили, 

що в українському мистецтвознавстві проблема сприйняття живопису досі не була 

предметом спеціального комплексного дослідження. Серед наукових праць із 

зазначеного питання виявлено лише такі, що стосуються вузької специфіки 

конкретних дисциплін у вивченні сприйняття живопису, тому не дають комплексної 

інформації про цей феномен. Теоретичне осмислення та узагальнення наукових 

розробок дало підстави стверджувати, що дослідники розподіляють естетичний 

досвід на емоційний та когнітивний або беруть до уваги лише наративну складову з 

композиційними закономірностями живопису. Спеціальні комп’ютерні програми 

аналізують і враховують суто формальні характеристики або рейтингові параметри 

живопису. Відповідно, наявні відомі алгоритми чи моделі сприйняття системно не 

враховують увесь комплекс складових живопису, параметрів і контексту взаємодії з 

твором. 

2. Відзначено, що сферою поєднання мистецтвознавства, психології та 

філософії мистецтва є теоретичне поле естетичної реакції глядача, включене в 

систему «митець – живопис – реципієнт». Естетичний досвід слід розуміти як 

багатокомпонентну психофізіологічну, поведінкову особистісну реакцію людини на 

візуальні стимули живопису, який володіє специфічними естетичними 

властивостями. 

Висвітлено типологію естетичних реакцій реципієнта на візуальні стимули 

живопису. Це перцептивна, когнітивна та інформаційна теоретичні моделі. 

Естетична реакція, згідно з перцептивними теоріями, не є індивідуальною, а 

зумовлена властивостями стимулів живопису. Увага зосереджується на способах 

свідомості інтерпретувати стимули від певних параметрів твору та впливі цих 

інтерпретацій на поведінку людини. Найсуттєвішим у живописі призначається 

здатність евокації естетичного досвіду. Це визнається критерієм та мірою цінності 

твору. 

Згідно з когнітивними теоріями, естетичний стимул викликає емоційні та 

афективні реакції порівняння з теоретичними знаннями, здійснює пошук 

відповідників, висуває гіпотези, концепції та категорії, оцінює живопис через 

відповідність припущенням та знанням. При сприйнятті реципієнт не тільки 

репродукує отримані образи, а й активно вносить нові суб’єктивні значення і 

створює візуальні моделі, що представляють комплекс реконструкції первинно 
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сприйнятого об’єкта та його суб’єктивного емоційно-смислового забарвлення й 

оцінки на основі індивідуального досвіду та знань.  

В інформаційних моделях естетичний досвід розглядається як сукупність 

потоків художньої інформації, що обробляється. Її сприйняття нероздільне з 

індивідуальною пам’яттю, досвідом і знанням. Методи теорії інформації визначають 

художнє «повідомлення» як «упорядковану множину елементів сприйняття», 

об’єднаних у певну структуру.  

3. Встановлено затребуваність у дослідженні саме міждисциплінарного 

наукового підходу — у зв’язку із багатокомпонентністю факторів, задіяних у 

феномені сприйняття живопису. Комплексно проаналізовано та узагальнено 

результати розробок з позицій мистецтвознавства, культурології, нейроестетики, 

філософії, історії та психології мистецтва. 

Сприйняття живопису в когнітивній психології розглядається як складний 

психічний процес, що призводить до виникнення чуттєвого образу. Його суть 

полягає в такій обробці інформації, в результаті якої відбувається психічне 

конструювання об’єкта із сенсорних і когнітивних елементів. Концептуальне 

кодування у процесі смислотворення є результатом інтеграції та перекодування 

перцептивної інформації, одержуваної під час сприйняття живопису. Реципієнт 

творчо конструює через уяву власні відповідні образи, які можуть і не збігатися з 

баченням автора. 

Серед блоків концепцій сприйняття визначено декілька основних теорій. Згідно 

з теоріями звіряння за еталоном і впізнавання за прототипом, сприйняття живопису 

відбувається в процесі зіставлення перцептивної інформації, що зберігається в 

короткочасній пам’яті з наявними в довготривалій пам’яті когнітивними еталонами. 

Відповідно до гештальт-теорії, у процесі сприйняття структура відомостей про 

живопис постає у вигляді структури цілого —  гештальта. У контексті розвитку 

когнітивної психології відбулось об’єднання блоків теорій і зроблено висновки 

щодо багаторівневості сприйняття живопису. 

Проблема структури та функціонування самої практики живопису перебуває в 

центрі уваги філософії мистецтва. Як артефакт, живопис може бути осягнутий 

тільки в процесі «художньої ідентифікації», яка залежить від усієї історії 

художнього розвитку, від конкретно-історичного місця твору в системі художньої 

культури та від мистецької інформованості того, хто здійснює ідентифікацію. Межі 

осмислення живопису формуються усією сукупністю теорій мистецтва, і це створює 

умови для більш об’єктивної оцінки живопису. Саме можливість відчитати, 

вилучити або створити власний смисл надають статус «твору» живопису, 

властивості якого перебувають не в зовнішніх ознаках, а в зоні взаємовідносин між 

реципієнтом і живописом. 

Наукові підходи нейроестетики є важливим інструментом при формуванні 

загальної «карти сприйняття» живопису. Вони стосуються нейронних механізмів 

емоцій і фізіологічних основ естетичного досвіду, проте фіксують переважно ту 

чуттєву складову, що приносить насолоду споглядання, хоч не меншим естетичним 

впливом володіють і твори протилежного емоційного забарвлення. Дані 

експериментів зі стимуляції мозку засвідчили активізацію різних його ділянок при 

сприйнятті фігуративного живопису та абстрактного. Отож, їхній вплив на 
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свідомість здійснюється на різних фізіологічних рівнях і має цілком відмінні 

механізми перебігу. 

4. З’ясовано, що в кінці 1980-х — середині 1990-х років в Україні склалась 

унікальна ситуація, коли серед способів презентації реальності через живопис 

окреслились дві стратегії. Для стратегії «висловлювання» важливе сформульоване 

послання, яке реципієнт зчитає та інтерпретує. Це сфера наративного живопису, і 

медіум тут відіграє другорядну роль. Цю нішу зайняло саме київське угруповання 

«Паризька комуна», а домінантними ознаками творчості  визначено фігуративність, 

активне послуговування цитатами зі світового мистецтва,  експресивність, 

метафоричність, дитячий дискурс, апелювання до низової культури, 

«кінематографічність», де текст виступає важливою складовою образотворчості. 

Другу стратегію — «досвіду», представляє київське мистецьке угруповання 

«Живописний заповідник». У цьому випадку живопис є інструментом 

трансформації чуттєвого сприйняття. Його цінність визначається досвідом 

реципієнта, ситуацію для якого створює живопис. Матеріальність візуального 

образу та речевість самого живопису в абстракції «Живописного заповідника» 

тотожні. Важливим залишається лише те, що формує об’єкт: відбувається точний 

збіг між зображенням і зображеним — між знаком і денотатом. 

Учасники угруповання з’ясовують питання, що стосуються онтологічної 

проблематики живопису. Предметом живопису «Живописного заповідника» є сам 

живопис, а також процес його творення та досвід сприйняття реципієнтом. Увага 

фокусувалась на кольорі, структурі та площині. При нанесенні фарби виконувалась 

певна ритуальна дія, при якій простір і час зливалися в екзистенції митця. 

Угруповання передусім працювало з витоками, базовими основами живопису, а не 

культурними смислами або соціальними умовами.  

Визначено, що саме наратив «Паризької комуни» та абстракція «Живописного 

заповідника» київської «Нової хвилі» виразно представили кожну стратегію та 

утворили дві парадигмальні лінії, котрі досі формують українську візуальність.  Їхні 

твори становлять оптимальну базу для моніторингу змін у сприйнятті живопису, а 

такий діапазон живописної форми уможливив відстеження різних моделей 

сприйняття реципієнтами. 

5. Розроблено такі інтегративні моделі сприйняття живопису: примордіальну, 

класичну, некласичну та постнекласичну. Принцип закладений відповідно до 

загальної періодизації наукового знання: із урахуванням для кожного історичного 

періоду унікальної парадигми світосприйняття та науково-технічного апарату. 

Зафіксовано поперемінне фокусування уваги на таких складових у системі «митець 

– живопис – реципієнт»: авторському висловлюванні, самому живописі та 

сприйнятті реципієнта. Вступаючи у взаємодію, вони формують «цілісні утворення» 

— унікальні моделі сприйняття із власними принципами розвитку, формами зв’язку, 

інформаційною наповненістю, де функціонують уже як частини системного цілого. 

У контексті примордіальної моделі взаємодії живописні твори як маркери 

творчості та сама творчість у цілому формують певний ментальний механізм, при 

якому увага реципієнта спрямовується всередину себе, редукуючи компоненти 

досвідної свідомості. Живопис постає об’єктом інтроспекції. Відбувається активація 

внутрішніх ресурсів, результатом чого може стати зміна модусу сприйняття 
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реципієнта й факт переживання індивідуального досвіду, не пов’язаного 

безпосередньо зі зображенням. 

Витоки класичної моделі взаємодії походять з ідеї трансляції авторського 

задуму у формі художнього послання сприймачу твору живописними засобами. 

Реципієнт виступає в якості адресата, орієнтованого на отримання певного 

повідомлення та встановлення вихідної інтенції автора. Єдність у думках митця та 

його реципієнта становить критерій судження стосовно живопису. Сприйняття тут 

потрібно розцінювати як активну реконструкцію твору. 

Некласична система взаємодії передбачає суб’єкта сприйняття з культурою 

художнього бачення, яка дозволяє осягнути формальні структурні особливості 

твору, проаналізувати їх відносно цілого та відрефлексувати власну позицію. При 

оцінюванні живопису суттєвим є лише те, що доступне безпосередньому 

сприйняттю: субстрат художнього твору і процес створення.  Смисл може бути 

розкритий настільки, наскільки реципієнт володіє відповідною технікою аналізу 

живопису та його структури, особливістю її впливу на емоційно-афективний стан. 

Постнекласична парадигма переносить увагу із самого живопису та втіленої в 

ньому творчості у площину реципієнта. З позиції такого підходу живопис стає 

«мистецьким твором» не з моменту його створення, а лише з моменту сприйняття 

іншою свідомістю, яка виступає одночасно у двох ролях: реципієнта й 

повноправного співавтора. Здійснювана інтерпретація стає художнім об’єктом, а 

деконструкція твору — домінантним прийомом художньої комунікації. Смисл може 

бути «вкладений» у живопис реципієнтом.  

Проблематику різних типів взаємодії в межах системи «митець – живопис – 

реципієнт» важливо трактувати як різну міру прояву інтегративних моделей у різних 

ситуаціях сприйняття і взаємодії особи з художньою інформацією. Сприйняття в 

цьому контексті може організовуватись згідно з будь-якою стратегією взаємодії з 

живописом — навіть незалежно від візуальних особливостей. Реципієнт здійснює 

організацію майбутньої системи, ініціюючи ту чи ту модель сприйняття. Такі моделі 

варто розуміти як окремі способи пізнання та отримання художньої інформації. 

6. Застосування методів теорії інформації при формуванні інформаційної 

системи сприйняття живопису зумовлене тим, що передача художніх повідомлень 

здійснюється засобом різних систем знаків і мов. Знак постає носієм художньої 

інформації, а мова — її кодом. Художня інформація виникає в процесі взаємодії та 

становить певну міру відповідності результатів сприйняття до поставленого запиту 

митцем-передавачем коду та особливостей самого живопису. 

Живопис надає число рішень проблеми передачі смислу. Параметри твору, що 

обробляються на різних рівнях сприйняття, формують специфічний художній 

досвід. Розроблена інформаційна система сприйняття живопису — спроба врахувати 

весь комплекс складових, параметрів і контексту взаємодії з твором. Відповідно, 

зазначена система репрезентує активацію різних специфічних процесів у реципієнта 

— і латентних, і усвідомлених. Вони охоплюють реакцію на візуальний подразник, 

чуттєвість, емоційність, інтроспекцію, інтелектуальну діяльність та інші. У 

результаті укладається індивідуальний набір вищевказаних параметрів унаслідок 

їхнього проходження або блокування інформаційними каналами системи 

сприйняття. Кожен такий набір дає змогу ідентифікувати конкретну інтегративну 
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модель сприйняття живопису. Емпіричне дослідження засвідчило, що зміна моделі 

сприйняття реципієнта відбувається з урахуванням характерних особливостей 

живопису. 
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АНОТАЦІЯ 

Ткачук І. Л. Живопис українських мистецьких угруповань «Паризька 

комуна» та «Живописний заповідник» кінця 1980-х — середини 1990-х років: 
інтегративні моделі сприйняття. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі 

спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво. – Львівська національна академія 

мистецтв, Львів, 2021. 

Дисертацію присвячено інтегративним моделям сприйняття живопису на 

прикладі творів українських мистецьких угруповань «Паризька комуна» та 

«Живописний заповідник» кінця 1980-х — середини 1990-х років. Дослідження 

цілеспрямовано розширює межі мистецтвознавчих підходів щодо живопису, 

залучаючи до предметно-об’єктного поля вивчення міждисциплінарні методології, 

відображає синтез наукової думки різних дисциплін зі з’ясуванням особливостей 

естетичного досвіду та факторів впливу у структурі візуальності.  На основі 

чотирьох варіантів взаємодії складових у системі «митець – живопис – реципієнт» 

розроблено такі інтегративні моделі сприйняття живопису: примордіальна, 

класична, некласична та постнекласична. Сформовано інформаційну систему 

сприйняття живопису через наявність у ній художньої інформації, самоорганізації та 

самоуправління за принципом зворотного зв’язку як основних чинників організації 

нелінійної системи. Візуалізовано перебіг художньої інформації з урахуванням 

особливостей самого твору, можливих рефлексій реципієнта та контексту 

сприйняття. Результати розробок становлять гнучку інтегративну матрицю 

сприйняття живопису, що надається для подальших змін та модифікацій.   
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АННОТАЦИЯ 

Ткачук И. Л. Живопись украинских художественных групп «Парижская 

коммуна» и «Живописный заповедник» конца 1980-х — середины 1990-х годов: 

интегративные модели восприятия. – Квалификационная научная робота на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.05 – изобразительное искусство. – Львовская национальная 

академия искусств, Львов, 2021. 

Диссертация посвящена интегративным моделям восприятия живописи на 

примере произведений украинских художественных групп «Парижская коммуна» и 

«Живописный заповедник» конца 1980-х — середины 1990-х годов. Исследование 

целенаправленно расширяет рамки искусствоведческих подходов к живописи, 

привлекая к предметно-объектному полю изучения междисциплинарные 

методологии, отображает синтез научной мысли различных дисциплин с 

определением особенностей эстетического опыта и факторов влияния в структуре 

визуальности. На основе четырех вариантов взаимодействия составляющих в 

системе «художник – живопись – реципиент» разработаны следующие 

интегративные модели восприятия живописи: примордиальная, классическая, 

неклассическая и постнеклассическая. Сформирована информационная система 

восприятия живописи за наличия в ней художественной информации, 

самоорганизации и самоуправления по принципу обратной связи как основных 

факторов организации нелинейной системы. Визуализирован поток художественной 

информации с учетом особенностей самого произведения, возможных рефлексий 

реципиента и контекста восприятия. Результаты разработок составляют гибкую 

интегративную матрицу восприятия живописи, которая может подвергаться 

дальнейшим изменениям и модификациям. 

Ключевые слова: живопись, реципиент, визуальность, эстетический опыт, 

модели восприятия живописи, абстракция, фигуративная живопись, 

художественные практики, информационная система восприятия живописи, 

стратегия «высказывания», стратегия «опыта», «Парижская коммуна», 

«Живописный заповедник». 

 

ABSTRACT 

Tkachuk I. L. Painting of Ukrainian art groups «Paris Commune» and 

«Picturesque Sanctuary» of the late 1980s — mid-1990s: Integrative perception 

models. — Manuscript. 

Thesis for a scientific degree of the Candidate (Ph.D.) in Art Studies (specialization 

code: 17.00.05 – Fine Arts) – Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2021. 
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The dissertation is devoted to the Integrative models of painting perception by the 

example of Ukrainian art groups «Paris Commune» and «Picturesque Sanctuary» works of 

the late 1980s — mid-1990s. The study deliberately expands the boundaries of art 

criticism approaches to painting, attracting interdisciplinary methodologies to the 

substantive and object field of study, reflects the synthesis of scientific thought, which 

covers various disciplines, with the definition of features of aesthetic experience and 

factors of influence in the structure of visuality. 

For the first time the results of the development of philosophy, history and 

psychology of art, neuroaesthetics, cognitivistics, culturology are united in a common 

context in a single work. Despite the application of universal approaches to the painting 

perception within a scope of perceptual-aesthetic research, certain art typologies and 

stylistic-chronological stages are dissociated in the dissertation, within the bounds of 

which the application of methodologies in regard to the aesthetic message translation and 

perception gives clearly defined results. 

Focusing on the painting perception phenomenon in the context of different epochs 

shows that this process differs each time in accordance with specific ideas about the 

understanding of the organization, composition, internal structure of the painting and the 

type of art representation. Periods are delineated in history when changes become 

noticeable and patterns become explicit at the point of the visual painting perception in the 

specifics of the component interaction of the system «artist — painting — recipient». 

Accordingly, the analytics of such changes was enshrined in the formation of Painting 

perception models. The principle is constructed in accordance with the general 

periodization of the scientific knowledge — with account of the unique worldview 

paradigm, scientific and technical apparatus for each historical period. 

The following Integrative models of interaction with painting have been developed 

on the basis of four versions of component reciprocity in the system «artist — painting — 

recipient». The core of Primordial perception model forms the fact that at the perceiving 

time the recipient’s attention is directed inward, reducing the previous, already acquired 

experience of visuality. Painting comes to be the object of introspection — an in-depth 

cognition of one’s own activity. The result can be a change of the perception modus and 

the fact of an individual experience not directly related to the image. The Classical model 

is characterized by the idea of art translation of the author’s conception to the recipient. 

Therefore, the interaction methods are aimed at the decoding and adequacy of the 

recipient’s «reading» of the original author’s idea. Regarding the Non-classical model, the 

main attention here is paid to the structure of the work, the nature of its impact on the 

perceiver. The sense is given exceptionally by the structure of the art message itself. 

Painting is pivotal: its material, formal and constructive features, art language. The Post-

nonclassical painting perception model is characterized by the fact that recipient singles 

out or puts the symbolic meaning that is relevant to him at a particular moment of 

perception. The object is the recipient himself with his proposed interpretation of the 

perceived. 

An Information system, which is intended to display the painting perception, has 

been formed due to the presence of art information in it, as well as self-organization and 

self-management on the feedback principle, as the main factors in the nonlinear system 

organization. The application of the information theory methods in shaping the painting 
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perception system is conditioned by the fact that the art message transmission is 

implemented by means of different systems of signs and languages. A sign is an art 

information carrier, and language is its code. Art information emerges in the interaction 

process and constitutes a certain degree of conformity of the perception results to the 

request made by the artist-transmitter of the code or features of the painting itself. 

According to the proposed system, the experience of visuality includes 5 stages: definition, 

sense extraction, implicit and explicit memory integration, cognitive mastering, as well as 

the result of this experience. A model of art information processing entails both analytical 

and sensory experiencing the visual, along with the specificities of the art experience 

formation. The flow of art information is visualized, the specificities of the work itself, 

possible reflections of the recipient and the context of perception are taken into account. 

The painting form spectrum of «Paris Commune» figurative and «Picturesque 

Sanctuary» abstraction made it possible to trace a clear change in the perception models of 

the Ukrainian painting by contrast, as well as to pilot the Information system and 

Integrative perception models on its example. The empirical research has shown that the 

change in the recipient’s perception model occurs with account of the painting 

specificities. 

The material of the work render possible to trace and capture changes that will 

inevitably occur at the point of interaction with painting in the future, and Integrative 

perception models will serve as a monitoring tool. The results of the development should 

be considered as the flexible integrative perception matrix, which is available for further 

changes and modifications. 

 Key words: painting, recipient, visuality, aesthetic experience, Painting perception 

models, abstraction, figurative painting, art practices, Information system of painting 

perception, strategy of «expression», strategy of «experience», «Paris Commune», 

«Picturesque Sanctuary». 
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