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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Історію розвитку та новітні тенденції вітража на 

території України частково розглянуто у наукових працях сучасних дослідників, 

проте донині залишаються не розв’язаними проблеми 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 праці 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 з його 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 явищами та зміною напрямів і стильових особливостей 

вітража цього періоду, розкрити їх значення у формуванні загальних мистецьких 

тенденцій. 

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 праці 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 

проведене 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». 
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Мета дослідження 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 

здійснити 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. 

– Здійснити аналіз передумов розвитку вітража Києва, визначити особливості, 

які сприяли його популяризації від початку ХХ ст., та виявити причини його 

занепаду  в 1920 – 1940-х роках. 

– Провести мистецтвознавчий аналіз художнього вітража Києва та визначити 

основні напрями художньо-образних рішень у 1950 – 1980-х роках, 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 художньо-

стильових особливостей та типологія вітража київських митців другої половини ХХ 

– початку ХХІ ст. 

Методологічною основою є сукупність методів наукового дослідження, які 

дають змогу вирішити ключові завдання наукової праці.  Історично-порівняльний 

метод теоретичного дослідження дає змогу визначити специфічні відмінності у 

розвитку мистецтва вітража протягом кількох основних етапів розвитку та 

проаналізувати характер зовнішніх впливів на формування художніх особливостей 

вітража у кожному окремому історичному періоді. Метод періодизації надає 

можливість конкретизувати межі різних етапів розвитку мистецтва вітража Києва, 

методи класифікації та систематизації допомагають виокремити основні  тенденції 

художньо-стильових напрямків вітража. За допомогою мистецтвознавчого аналізу 

вдається з’ясувати стилістичні та художні особливості мистецтва вітража Києва. 

Наукова новизна полягає у тому, що ця праця є першою спробою визначити 

основні етапи розвитку мистецтва вітража Києва протягом ХХ ст.; провести паралелі 

впливу історичних та культурних процесів на формування стильових відмінностей 
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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 

їхньої 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 конференції «Творчі засади Української академії мистецтва: 

традиції та сучасність» (Київ, 2012); на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, 

перспективи» (Київ, 2017). 

Результати дисертаційної роботи викладені у 9-ти публікаціях, 5 з яких 

опубліковані у наукових фахових виданнях, затверджених ДАК України та введені у 

науко метричну базу. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку джерел та використаної літератури (231 найменувань). 

Повний обсяг дисертації становить 216 сторінок, з яких 167 основного тексту. 

Додатком А є альбом з ілюстраціями (149 позиції), додаток Б містить результати 

апробації наукового дослідження. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, встановлено 

мету та завдання наукової праці; містяться відомості про об’єкт і предмет,  

хронологічні та географічні межі дослідження; визначено наукову новизну, 

практичне значення дослідження та особистий внесок здобувача, наведено 

результати апробації роботи. 
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У першому розділі «Історіографія, методика та джерела дослідження» 

здійснено аналіз літературних джерел за темою наукової роботи та визначено 

ступінь розробленості теми. 

У підрозділі 1.1. Аналіз літературних джерел проведений аналіз літератури, 

який переконливо свідчить, що донині не було здійснено комплексного дослідження 

вітражів київських митців як окремого явища у розвитку монументального 

мистецтва України ХХ ст. Крім того, не було спроби простежити закономірності 

формування стильових особливостей та визначити основні напрями художньо-

образних рішень вітражів протягом окреслених часових меж.  

У другій половині ХХ – на початку ХХІ  ст. з’явилося чимало наукових праць, 

присвячених проблемам мистецтва вітража: історичним аспектам розвитку та його 

технічним особливостям; новим формам та можливостям застосування вітража в 

архітектурі; питанням збереження та реставрації. 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. 

Одним із перших комплексних досліджень історії та розвитку вітража, на 

території радянських республік стала монографія Є. Мінухіна «Вітражі» (1959). 

Загальні питання розвитку скловиробництва та вітража, які певним чином 

стосуються теми дослідження, розглядають М. Безбородов, В. Рожанівський, Н. 

Качалов, А. Ланцетті, М. Нестеренко. Особливості технічних аспектів досліджують 

В. Кропотов, Н. Манжура, Г.Тищенко, А. Пронін, Р.С.-М. Жукаускас.  

Одні з перших згадок про вітражі київських митців з’являються у праці 

В.Курильцевої, Н.Ямборської (1957). Із середини 1960-х років вітраж здебільшого 

починають розглядати у контексті монументально-декоративного мистецтва, 

розділяючи такі поняття, як художнє скло, архітектурне скло та вітраж, тож 

особливості розвитку монументального мистецтва цього періоду частково 

проектуються і на вітраж, що, у свою чергу, визначає спільні тенденції їхнього 

розвитку. Серед загальних праць із мистецтвознавства другої половини ХХ ст., слід 

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

(1966), «Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва» (1969) 

та інші. Про початок використання художнього вітража у практиці українських 

монументалістів згадує Є. Мамолат (1963), М. Пекаровський (1968). 

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

монументального мистецтва та архітектури. Українські художники-вітражисти 

другої половини ХХ ст. згадуються у дослідженнях В. Толстого, С. Валеріус, Ю. 

Белічко, поєднаність монументальних творів із творами народного мистецтва 

розглядає Н. Велігоцька. 

Із початку 1980-х років у мистецтвознавчій літературі спостерігається більш 

глибокий аналіз синтезу мистецтв, стильових особливостей та перспектив розвитку 

монументального мистецтва у сучасній міській архітектурі і будівельних 

комплексах. Нові форми монументального скла та їхній вплив на формування 

архітектурного середовища досліджує Л. Казакова, аналіз монументальних творів 

українських художників здійснює Л. Жоголь. 
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Завдання та функції монументального вітража у громадській архітектурі 

України розглянуто у таких колективних працях та монографіях: «Нариси з історії 

українського мистецтва»; «Монументально-декоративное искусство в архитектуре 

Украины», де окреслено загальні риси мистецтва вітража України у 1960 – 1980-х 

роках; 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, роль монументально-декоративного мистецтва в організації 

міського середовища.  Серед літературних джерел, які стосуються мистецтва 

вітража України та творчості київських художників у цій галузі, велику кількість 

становлять статті у спеціалізованих мистецьких  виданнях та збірниках. Загальні 

враження відносно особливостей мистецького процесу в монументальному 

мистецтві Києва та творчості київських художників, які працювали у галузі вітража, 

знаходимо у статті Н. Велігоцької та З. Чегусової. Про особливості творчості 

київських художників-вітражистів у 1960 – 1980-х років, а також про їхні 

технологічні новації можна дізнатися зі статей О. Мельника, А. Гайдамаки, В. 

Задорожного. 

Окремою ланкою у розвитку сучасного монументального вітража є 

оформлення пасажирських станцій метрополітену та фунікулера. Ця тема була 

розглянута у кількох наукових працях останніх років. Досліджує низку 

архітектурних рішень міського метрополітену різних країн М. Соловйов. 

Монументальне скло в інтер’єрах метро розглядає О. Омельченко, дослідник І. 

Гомоляка визначає початок 1970-х років як такий, що характеризується пошуками 

самостійної образної мови, коли все більшого значення  набувають національні та 

регіональні фактори у формуванні художньо-архітектурних якостей станцій.  

Протягом останніх років спостерігається підвищення інтересу до різних 

аспектів розвитку мистецтва вітража України та сучасних можливостей художнього 

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

досліджень українського монументального мистецтва ХХ століття, особливо 1960 –

1980-х років як найбільш плідних у творчості українських художників-

монументалістів. Серед сучасних наукових праць слід відзначити дослідження І. 

Гах, Н. Гілязової, Р. Грималюк, М. Радомського, які вивчають мистецтво вітража 

різних регіонів України. 

У праці «Історія українського мистецтва» (2007) Г. Скляренко відзначає, що 

головною рисою монументально-декоративного мистецтва періоду 1960 – 1980-х 

років є його пошуковий, експериментальний характер. Відомості про формування 

особливостей українського мистецтва ХХ ст. можна знайти і в інших 

мистецтвознавчих працях Г. Скляренко. Значну кількість фактичного матеріалу 

викладено у автобіографічних спогадах І. Левитської. Впливи історичних та 

соціальних обставин на поширення національного стилю 1960 – 1980-х років 

розглядає О. Петрова. Питання «національного» в українському мистецтві у низці 

мистецтвознавчих статей  досліджують В. Данилейко, Д. Шинкаренко,  О. Ханко, О. 

Федорук. 

Деякі факти стосовно теми київського вітража містять статті О. Загаєтської, Н. 

Гаврилко, В. Афанасьєва, А. Дробот та інших, присвячені творчості окремих 
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художників монументального мистецтва Києва або їхнім конкретним творам. 

Біографічні дані та творчий здобуток у сфері монументального мистецтва київських 

художників у загальних рисах окреслено у каталозі «Монументальне та 

декоративно-прикладне мистецтво Києва». 

1.2. Методи та джерела дослідження. У процесі роботи над дисертацією 

використано 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 у сукупності дають змогу вирішити 

ключові завдання наукової праці. 

Основними джерелами наукової праці стали результати досліджень (польових) 

архітектурних об’єктів Києва та фотоматеріали, зібрані автором протягом 2009 – 

2014 рр., а також публікації та ілюстративні матеріали з різних фахових видань. 

Важливу частину джерельної бази дослідження становлять  архівні матеріали 

Київської організації Національної спілки художників України. Використані під час 

роботи над дисертацією архівні джерела, матеріали інтерв’ю з художниками Києва, 

зібрані автором фотоматеріали, а також обрані методи дослідження  дають змогу 

провести комплексний аналіз розвитку та становлення мистецтва вітража Києва 

означеного періоду. 

У другому розділі «Історичні передумови розвитку художнього вітража 

Києва ХХ століття, класифікація та технологічні особливості» розглянуто 

історичні аспекти розвитку мистецтва вітража на території сучасної України, що 

надає можливість визначити впливи історичних передумов на формування 

особливостей художнього вітража ХХ ст.  

Підрозділ 2.1. Мистецтво вітража в архітектурних спорудах Києва 

початку ХХ ст. (передумови розвитку та причини занепаду) присвячений 

дослідженню передумов розвитку вітража Києва.  Відомо, що склярство виникло ще 

у давньоруський період. У ХІ – ХІІІ ст. було засвоєно виготовлення мозаїчного та 

віконного скла, побутових скляних виробів (посуду), що виготовлялися способом 

видування, а також кольорового скла (смальти)  для створення мозаїк. Віконне скло 

застосовувалося для  міських будинків, феодальних маєтків, фортець, церков та 

монастирів. Уже у ХVІ ст. з’являлися обрізні елементи у вигляді ромбів, 

шестикутників, восьмикутників, які можна умовно назвати першими вітражами. 

Проте встановлено, що використання вітражів в архітектурних спорудах Києва 

стало розповсюдженим явищем лише у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Активна 

забудова міста наприкінці ХІХ ст. сприяла популяризації вітража в архітектурі. 

Вітражні вікна застосовували при будівництві приватних особняків заможних 

купців, у прибуткових будинках та культових спорудах. Вітраж на початку ХХ ст. у 

більшості випадків не мав ідейного чи складного сюжетного наповнення, слугував, 

швидше, декоративним чи тематичним доповненням до певного інтер’єру. 

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

впливом європейських тенденцій та відзначалася використанням великої кількості 

стилів і течій, причому декоративний вітраж застосовувався в архітектурних 

спорудах різноманітних стильових напрямів. Наприклад, фасади будівлі контори 



 

 

7 

7 

Державного комерційного банку (нині – Національний банк України) були 

розроблені архітектором О. Вербицьким у формах раннього флорентійського 

Відродження. Виразною прикрасою вестибюлю цієї споруди стала скляна стеля із 

зображенням Архістратига Михаїла. Караїмська кенаса, яка була виконана у 

мавританському стилі за проектом В. Городецького, також оздоблена вітражами з 

геометричним візерунком у великих видовжених вікнах та декоративних розетках у 

верхній частині фасаду. Ще один витвір архітектора А. Городецького – неоготичний 

Миколаївський костел у Києві, був прикрашений живописними вітражами з 

релігійними сценами та орнаментами, а також характерною для готичних споруд 

«розою» – круглим вітражним вікном. У будівлях архітектурного модерну велика 

увага приділялася оздобленню віконних отворів зі специфічною структурою 

перетинів, які заповнювалися вітражами. 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 проектах також використовував декоративне оздоблення вікон.  

  Значна перерва у розвитку мистецтва вітража Києва (до 1950-х років) 

пов’язана з періодом встановлення радянської влади на території України. 

Зрозуміло, що основними причинами повного занепаду цього виду мистецтва стали 

як події революції та громадянської війни, так згодом і Другої світової війни, що 

призвело до загальної нестабільності та розрухи в країні, а отже, і до негативного 

ставлення представників нової політичної влади до мистецтва буржуазії, а саме – 

художнього стилю  «модерн» та релігійної тематики, з якими асоціювався вітраж. 

У підрозділі 2.2. Типологія творів монументального скла та 

технологічний аналіз здійснено класифікацію вітражів за технічними ознаками. 

Окрім зовнішніх чинників, значну роль у формуванні сукупності мистецьких та 

стильових якостей 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 в одному 

розділі, є основними факторами впливу на формування стильових особливостей у 

творчості київських художників мистецтва вітража минулого століття. 

У процесі становлення художнього вітража Києва другої половини ХХ ст., 

можна відзначити спрямовані пошуки нових технологічних рішень, які спроможні 

значно розширити межі художньо-виражальних засобів у сучасному вітражі. 

Проведений аналіз основних технік виконання художнього вітража дає змогу 

провести класифікацію творів київських художників за такими технологічними 

ознаками: 

Вітраж із кольорового плоского скла. Класична техніка вітража надає 

можливість вирішувати композиційну структуру твору, користуючись кольоровими 

та тональними співвідношеннями скла та графічною побудовою зображення за 

допомогою лінії металевої спайки і розпису скляних фрагментів керамічними 

фарбами з подальшим випалом, механічною чи хімічною обробкою скла або 

поєднанням різних художніх та технічних засобів.  

Імітація вітража (розпис прозорими фарбами, альтернативні матеріали, 

замінники скла (пластик, плівка). Класичний вітраж і розпис по склу фактично 

представляють собою різні за принципами лінійно-пластичної побудови та 
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технічними особливостями види мистецтва, що не дає змоги однозначно відносити 

такий різновид розпису до мистецтва вітража. Протягом певного часу вживаною 

була практика виконання вітражів із таких замінників скла, як акрилові смоли, 

пластмаси, оргскло.  

 Гравірування на цільному склі чи дзеркалі. Гравірування на склі також можна 

віднести до творів художнього скла. І хоча гравірування на склі не часто можна 

побачити серед відомих зразків монументального мистецтва, київські художники 

звертаються і до цієї техніки. 

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

незважаючи на досить вузькі рамки технічних вимог, дає художникові змогу 

оперувати широким спектром художніх рішень. Для композицій з об’ємного скла, 

враховуючи принципи художньої побудови та технологічні фактори, більш 

доцільною є  розробка узагальнених зображень із великими пластичними формами.  

Комбінування об’ємного скла з іншими матеріалами декоративно-прикладного  

мистецтва. 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.  

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, що створюється незалежно від 

середовища, у деталь архітектурного простору, яка легко сприймається у конкретній 

архітектурній ситуації. Художні світильники як окремий напрям монументального 

скла можна виокремити серед інших завдяки додатковій функції – джерела 

штучного освітлення у  приміщенні, що поєднується з декоративними якостями 

об’ємно-просторової монументальної композиції в інтер’єрі.  

Архітектурно-декоративне скло представляє собою частину архітектурної 

конструкції будівлі, основним матеріалом якої є скло. Цей вид художнього скла 

складно порівнювати з вітражем,  проте використання декоративних властивостей 

скла у цьому випадку все-таки виходить на перший план, що дозволяє трактувати 

такі декоративні елементи як  різновид монументального скла. 

У третьому розділі «Етапи розвитку та періодизація стильових відмін 

мистецтва вітража Києва 1950 – 1980-х років, роль та функції монументального 

скла в архітектурі» досліджуються основні тенденції розвитку стильових 

особливостей вітража київських митців.  

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

творчості шістдесятників  на монументальне мистецтво Києва) 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 монументалістів-шістдесятників Києва. Архітектура 

1960-х рр. будувалася на принципах поєднання скла і бетону, де скло виконувало 

лише функціональну роль джерела природного освітлення у приміщенні. У цей 

період значно більшою популярністю користувалися монументальні мозаїчні 

композиції, розраховані на сприйняття з відстані, чим можна пояснити відносно 

невелику кількість творів мистецтва вітража, виконаних упродовж цього часу. 

Спочатку переважно це були імітації вітража з використанням розпису фарбами, 
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кольорової плівки чи інших матеріалів та декоративна обробка скла, пізніше 

з’являється класичний вітраж. У цей період у відносно новій галузі починали свою 

творчу роботу такі відомі монументалісти, як І. Левитська, В. Задорожний. 

З початком періоду відлиги в українському монументальному мистецтві, 

зокрема у творах київських художників, спостерігається формування характерних 

рис, притаманних національним витокам, та протиставлення їх реалістичному 

сприйняттю. Монументальні твори починають набувати таких  характерних рис, як 

площинне зображення, узагальненість, колористична локальність. Роки 

шістдесятництва в цілому стали добою експериментальних новацій – як у 

технологічних рішеннях, так і в образних концепціях. Вітраж стає монументальним 

твором, на відміну від декоративних вітражів, які на початку ХХ ст. часто 

використовувалися для оздоблення  інтер’єрів. Надалі у розвитку художнього 

вітража простежується прагнення до виявлення характерних властивостей цього 

матеріалу. Можна також відзначити активні пошуки використання скла як 

декоративного оздоблення будівель в архітектурній практиці. 

Значний інтерес для мистецтвознавчого аналізу представляють твори 1970 – 
1980-х рр., як найбільш плідного періоду в мистецтві вітража. У підрозділі 3.2. 

Основні напрями розвитку та функції вітража в архітектурному просторі 1970 

– 1980-х рр. (художньо-композиційні особливості) 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 художню образну мову за допомогою засобів та 

художніх характеристик кольорового скла, а також за допомогою світла, 

специфічних пластичних рішень. 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 
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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, 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. До цієї групи, в основному, 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. 

Крім того, у підрозділі 3.3. Специфіка та функції монументального вітража 

в інтер’єрах станцій Київського метрополітену і фунікулера здійснено 

дослідження ролі та функцій монументального вітража в інтер’єрах станцій 

Київського метрополітену та фунікулера. Архітектурне рішення станцій 

метрополітену дослідники часто розглядають як окреме явище зі своїми законами 

формоутворення та принципами конструктивної побудови. Низка спільних 

особливостей архітектурного планування та вимог до декоративного оздоблення 

станцій Київського метрополітену та фунікулера дають підстави віднести такі 

вітражі до окремої групи творів монументально-декоративного скла. Серед спільних 

характеристик цих вітражів слід назвати такі: використання технології об’ємного 

литого вітража (плоский віраж не застосовувався через значну крихкість і 

непристосованість до умов постійних вібрацій під час руху поїздів); штучне 

освітлення (крім фунікулера); виконання додаткової функції конструктивного 

елемента приміщення (розробка монументального вітража на стадії проектування 

станції за принципом синтезу архітектури та художнього твору). 

У четвертому розділі «Функціональна трансформація та художні якості 

мистецтва вітража у 1990 – 2000-х роках» розглянуто новий етап у розвитку 

мистецтва вітража в Україні, зокрема у Києві. Відмітні особливості цього періоду 

формувалися у безпосередньому зв’язку з новим політичним устроєм, 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. Фактично традиції монументального вітража 1970 – 1980-х років, 

пов’язані з сюжетними або символічними складними фігуративними композиціями, 

не знаходили свого застосування у цьому напрямі сучасного мистецтва – перевага 

насамперед віддавалася стильовій цілісності всіх деталей декоративного оздоблення 

інтер’єру. Поняття «вітраж» поступово почало ставати багатозначним та 
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охоплювати різні способи використання виробів із кольорового або безбарвного 

скла, об’єднані технологічними ознаками, а не функціональним особливостями. На 

зміну пріоритетності у культурному житті населення об’єктів громадського 

користування, таких як будинок культури, кінотеатр, будинок творчості, приходять 

культові споруди та комплекси різних релігійних течій.  

  У ході дослідження визначено основні напрями сучасного вітража, їх цілі та 

завдання в організації архітектурного простору.  

У підрозділі 4.1. Сакральна тематика у вітражі досліджено особливості 

художніх рішень храмового вітража. Зважаючи на брак традицій монументального 

вітража східної християнської традиції, сучасні художники отримали досить широкі 

можливості для створення авторських образно-пластичних рішень. Протягом 

останніх років у сучасному сакральному вітражі Києва, який поки не сформував 

власної системи принципів канонічного зображення, можна простежити цікаві 

творчі пошуки художників та альтернативне бачення вітража нових культових 

об’єктів. Аналізуючи розглянуті факти використання сучасного вітража у культових 

спорудах, зауважимо два основних принципи художньої розробки площини вітража: 

звернення до історичних зразків сакральних творів та дотримання канонічних вимог, 

а також використання актуальних принципів сучасних мистецьких тенденцій 

оригінальної авторської трактовки традиційного сюжету. У історично традиційному 

вітражі католицьких релігійних споруд можна помітити авторські інтерпретації 

узвичаєних сюжетів, а також концептуально нові підходи до монументально-

декоративного оформлення архітектури. Зокрема, Олександрівський костел у Києві 

прикрашено вітражами у кількох вікнах (2005), де образно-пластичне рішення 

постатей виконується наближено до натуралістичного, з використанням коричневої 

фарби для моделювання об’єму. Синтез постмодерних та середньовічних мотивів 

використано у серії вітражів «Відродження» київського художника О. Григорова, які 

він розробив для костелу у м. Фастові Київської області (1993–1994). 

Ще більше різноманіття художніх засобів та рішень сакрального вітража 

можна зустріти у храмах інших релігійних общин. Вітраж у Ново-Апостольській 

церкві у Києві (1994–1995) має абстрактно-геометричне рішення, яке виконує 

конструктивну  та організуючу роль в  інтер’єрі. Вітражі Синагоги Київської 

іудейської релігійної спільноти (2001–2003) містять сакральні зображення 

символічно-образного наповнення.  

Орнаментальні вітражі доповнюють внутрішнє оздоблення Володимирського 

собору в Києві.   У цьому випадку вітраж не стає яскравим акцентом, а, навпаки, 

другорядним декоративним доповненням до багатого убранства собору. 

Підрозділ 4.2. Мистецькі особливості, естетичні та утилітарні функції 

вітража та архітектурно-декоративного скла у громадських об’єктах та 

приватних спорудах присвячений аналізу зразків сучасного вітража у громадських 

об’єктах та приватних спорудах, які  мають низку спільних рис (стильових, 

образних, структурних), що дає змогу об’єднати їх у загальний напрям 

декоративного вітража в архітектурі. Художній вітраж у приватних та громадських 

об’єктах може виконувати одночасно кілька функцій та завдань. Такий вітраж може 

сприйматися як самостійний твір монументального, образотворчого, декоративно-

ужиткового мистецтва і водночас бути комбінованим з іншими видами 
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декоративних мистецтв. Використовується вітраж і як дизайнерсько-архітектурна 

розробка інтер’єру чи архітектурна конструкція. У віконних, дверних та стельових 

вітражах присутні 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. 

 Визначено, що вітраж в архітектурних об’єктах громадського призначення 

переважно має виважені конструктивні риси, які розраховані на сприйняття великою 

кількістю людей з різними мистецькими уподобаннями, або орієнтовані 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.  

Декоративні твори з кольорового скла для приватних інтер’єрів  стають все 

більш популярним елементом оздоблення, причому вітраж може бути використаний 

як у вигляді невеликих декоративних вставок у меблях, столярних елементах чи 

інших деталях, так і представляти цілісний комплекс художнього рішення 

внутрішнього середовища, формуючи його основні стилістичні якості. Традиційним 

об’єктом для встановлення вітражів залишається віконний отвір. Сучасні 

архітектурні рішення проектуються у різноманітних стилістичних напрямах та 

залежать від означених функцій виробу, конструктивних та стильових вимог. 

Останнім часом у новому будівництві часто застосовують засклення частини стелі 

або майже всієї її площини. У цьому випадку використовується вітраж, який виконує 

як роль декоративного (яскравий акцент в інтер’єрі приміщення) та функціонального 

(природне або штучне джерело світла), так і конструктивного елемента (частина 

архітектури). 

Крім того, простежено розвиток нової  архітектури ХХІ ст., яка відходить від 

традиційних понять та розширює можливості щодо взаємодії творів декоративно-

монументального мистецтва з архітектурним середовищем, інтеграцію художнього 

вітража в архітектурний простір великою різноманітністю образотворчих та 

декоративних якостей. Архітектурно-декоративне скло виокремлюється як 

особливий напрям, що поєднав у собі властивості і вітража як декору, і будівельного 

скла як функціонального елемента. Такий напрям не має спільних рис із вітражем у 

класичному його розумінні, проте художня виразність подібних архітектурних 

елементів заснована на поєднанні світлоносних властивостей скла та 

формоутворюючої і декоративної функції з’єднувального матеріалу, такого як 

метал, дерево, бетон тощо.  

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, 

формуючи власні традиції художньо-образних рішень, заснованих на інших видах 

сакрального мистецтва та художній практиці минулих років. Визначення «вітраж» 
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уже не сприймається як щось однозначне, навпаки він відображає мінливість форм, 

не обмежених технологічними, стильовими або формальними межами.  

 

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 змін 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-ті рр. (плакатність, 

станковість та пошук монументальної форми); 

3) нові форми та функції монументального вітража 1970 – 1980-ті рр. 

(специфіка художніх напрямів у вітражі); 

4) художній вітраж 1990  –  2000-ті 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 поширення 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. 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. 
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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 періоду є результатом інтеграції 

художньо-монументального скла в архітектурний простір як конструктивної 

складової.  

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 щодо вітража 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 або 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.  

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 

якісні зміни у мистецтві вітража. У цей час повною мірою розкриваються художні та 

естетичні якості скла, що сприяє подальшому розвиткові вітража. 

7. Визначено основні напрями художньо-образної розробки  композицій 

вітражів у 1960 – 1980-х рр.:  

 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)  
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 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.:  

 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 монументальних і 

конструктивних форм. Автором також зафіксовано, що наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. відбулися процеси перерозподілу художнього вітража і архітектурного скла 

на два різні функціональні напрями – образотворче та декоративне мистецтво і 

архітектура.  

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 і на традиції 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. 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 



 

 

16 

16 

1. Самойленко О. Вітраж у творчості київських художників-монументалістів 

60 – 70-х років ХХ століття / О. Самойленко // Скрижалі. Декоративне мистецтво і 

дизайн. – Чернівці: Родовід. –  2012. – Вип. 6 – 7. – С. 137 – 141. 

2. Самойленко О. Образ Т.Шевченка у вітражах київських монументалістів / 

О. Самойленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2012. 

– № 10. – С. 67 – 69. 

3. 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. 

4. Самойленко О. Специфіка художньо-образних рішень у вітражах І. 

Левитської  / О. Самойленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв. – 2013. – № 4. – С.  87 – 90. 

5. Самойленко О. Формирование стилистических особенностей 

художественного витража Киева 60 – 80-х гг. ХХ в. / О. Самойленко // Веснік 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2014. – № 2. – С. 55 

– 60. 

6. 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. 

7. Самойленко О. Вітраж у творчості Ірини Левитської  / О. Самойленко // 

Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2015. –  вип. 27. – С. 44 – 52. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

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

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

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.06. – декоративне і прикладне мистецтво. – Львівська 

національна академія мистецтв. – Львів, 2018. 

У дисертації досліджено специфіку розвитку та процес формування 

характерних особливостей вітражів київських монументалістів, встановлено основні 

етапи становлення мистецтва вітража Києва протягом ХХ століття,  проведено 

типологічний аналіз вітражів, простежено вплив технологічних аспектів на образно-

пластичне вирішення творів та еволюцію функціональних завдань вітража у 

формуванні  архітектурного середовища. 

Здійснено мистецтвознавчий аналіз творів вітража Києва другої половини ХХ 

століття, визначено основні напрями його розвитку, особливості художньо-образної 

розробки  композицій вітражів та проаналізовано відмінності відносно сучасного 

мистецтва вітража. Розглянуто творчість основних персоналій київських 

художників-вітражистів, визначено відмітні стильові особливості та  самобутність 

вітража Києва, що дає підстави розглядати його як важливу частину загального 

розвитку монументального мистецтва України ХХ століття. 

Ключові слова: вітраж, монументальне мистецтво, типологія, художньо-

стильові особливості, архітектурне скло. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Самойленко А. Ю. Витраж киевских художников второй половины ХХ – 

начала ХХІ столетия: типология, художественно-стилистические особенности. 

– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.06 – декоративное и прикладное искусство. – Львовская 

национальная академия искусств. – Львов, 2018. 

В диссертации исследованы специфика развития и процесс формирования 

характерных особенностей витражей киевских художников, установлены основные 

этапы становления искусства витража Киева на протяжении ХХ столетия, проведен 

типологический анализ витражей, прослежено влияние технологических аспектов на 

образно-пластические решения произведений, эволюцию функциональных задач 

витража в формировании архитектурной среды. 

С позиции искусствоведения проведен анализ произведений витража Киева 

второй половины ХХ столетия, а также определены основные направления его 

развития, особенности художественно-образной разработки композиций витражей,  

проанализированы различия относительно тенденций современного искусства 

витража. Рассмотрено творчество основных  персоналий киевских художников-

витражистов, определены отличительные стилистические особенности и 

самобытность витража Киева, что дает основания рассматривать его как значимую 

часть общего развития монументального искусства Украины ХХ столетия. 

Ключевые слова: витраж, монументальное искусство, типология, 

художественно-стилистические особенности, архитектурное стекло. 

 

ANNOTATION 

 

Samoylenko 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. – 

Manuscript. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 
 


