
  

ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертацію Іванни Андріївни Павельчук 

 «Постімпресіонізм в українському живописі XХ – початку ХХІ 

століть: історичні витоки, джерела інспірацій, специфіка розвитку», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.05 - образотворче мистецтво 

Актуальність роботи  І. А. Павельчук визначається ситуацією, що 

склалася в сучасному українському мистецтвознавстві, де ця тема є 

практично недоторканою. Із того часу, коли таврування і жорстке 

табуювання т. зв. «буржуазних течій в мистецтві» поширювалося й на 

постімпресіонізм, склалася традиція розглядати творчість українських 

художників в певному ключі, оминаючи ризиковані теми. У цьому контексті 

цілком природно виникає завдання осмислення цього явища в його 

інтегральному значенні. Досі з’являлися окремі дослідження, які мали 

монографічний характер, стосуючись конкретних персоналій, де проблеми 

постімпресіоністичного сліду в творчості митців із згадуваних причин не 

акцентувалися. Тому робота, в якій поставлено завдання розглянути 

мистецьку спадщину України ХХ-ХХІ ст. під кутом зору реакції на явище 

постімпресіонізму, безумовно має піонерський характер. Дослідження має 

евристичну складову, розкриваючи один з найважливіших чинників цього 

межового напряму, який відкриває парадигму модерного мистецтва в Україні 

в рефлексіях на інклюзії японізму. Це новий підхід, що його в нашій 

мистецтвознавчій практиці ще досі не зустрічали. Владно поставивши явище 

постімпресіонізму, світоглядну систему його цінностей, в центрі уваги, І. А. 

Павельчук розглядає плодоносну гілку, яку воно дало в Україні. Вона 

постулює постімпресіонізм передусім як зміну образотворчої парадигми в 

мистецтві, вкладаючи в цей предмет величезний дослідницький ресурс. 

Наголошуючи увагу на текстуалізації явища «постімпресіонізму» і 

спираючись на сучасних англійських дослідників (Дж. Б. Буллен), авторка 

дослідження підкреслює той факт, що цю дефініцію Р. Фрая від самого 



  

початку почали використовувати як синонім поняття «сучасний» стосовно 

широкого кола явищ у культурі. 

У роботі виокремлюється три генерації представників українського 

постімпресіонізму в живописі: початок 1900-х – середина 1930-х рр.: піонери 

українського модерну О. Мурашко, А. Маневич, Ф. Кричевський, О. 

Новаківський, І. Северин, М. Бурачек, А. Ерделі; кінець 1950-х – 1980-ті: 

послідовники постімпресіоністичних традицій радянської доби Р. Сельський, 

О. Шатківський, Е. Контратович, Г. Глюк, А. Коцка, Т. Яблонська; 1990-ті: 

репрезентанти українського постімпресіонізму доби Незалежності – В. 

Патик, В. Микита, О. Гарагонич, І. Мельничук. 

Чітка структура дисертації вмотивована поставленою метою 

комплексного висвітлення й теоретичного осмислення процесу адаптування 

постімпресіоністичної традиції в українському живописі XX – поч. XXI ст. 

Авторкою сформульовано ідейно-художні та формально-образотворчі 

властивості українського постімпресіонізму, доведено його національну 

самобутність і контекстуальну приналежність до світового мистецтва. 

Формулювання об’єкта і предмета дослідження не викликає запитань. 

Дослідження викладене фаховою професійною мовою і збагачує лексичний 

ресурс сучасного українського мистецтвознавства в царині живопису. 

Масштабність заявленої в дисертації проблематики обумовлює широту 

її методологічної бази, що спирається на міждисциплінарний історико-

культурологічний підхід, сучасні методи дослідження. І. А. Павельчук 

прекрасно володіє мистецтвознавчим методом образно-стилістичного 

аналізу, плідно використовує іконографічний, компаративний, 

герменевтичний методи. 

Систематизація широкого кола джерел та аналітичних узагальнень 

обумовлює структуру роботи, що включає п’ять базових розділів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження», 

що містить в собі 2 підрозділи, висвітлено дискусійний характер теоретичної 

думки, створеної довкола явища «постімпресіонізму» впродовж XX-ХХІ ст. 

І. А.  Павельчук розглядає низку концепцій зі значного обширу теоретичної 



  

спадщини. Пильна увага до  імен, що стали точками відліку нового 

мистецтва, складає чималий мистецтвознавчий доробок, який ретельно 

опрацьований в роботі. Дослідниця демонструє результати вивчення світових 

музейних і приватних колекцій, великої кількості літературних джерел і, що 

важливо, архівних матеріалів (340 джерел, вперше опубліковані архівні 

документи про освіту О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека в КАМ), які 

допомогли узагальненню та формулюванню теоретичних положень щодо 

постімпресіоністичної парадигми, її поширення та розвитку в художній 

практиці України ХХ – поч. ХХІ ст. 

Авторка слушно акцентує увагу на тому, що новий напрям у мистецтві, 

який прийшов на європейські, а згодом і на українські терени, стверджувався 

і підтримувався не тільки художньою а й філософською практикою. 

Розглядаючи світоглядні, соціокультурні та естетичні засади 

постімпресіонізму, І. А. Павельчук досить об’ємно їх висвітлила. Утім, 

важливою складовою в становленні уявлень про самоцінність живопису, на 

яку спираються мистці, було б слушно додати з доробку тогочасного 

неокантіанства нове на той час поняття «цінності», висунуте Генріхом 

Ріккертом. Йшлося про цінності ідеального, вічного світу, до яких 

зараховувалося й мистецтво живопису. Цю тезу сприймають творці 

постімпресіонізму. Так, Сезанн називає себе суб’єктивною свідомістю 

пейзажу, а своє полотно – його об’єктивною свідомістю.  І це не про 

дивацтва самітника з Ексу. Йшлося про трансформації суб’єкта в 

постімпресіонізмі. 

І. А. Павельчук, дослідниця, і знана в світі мисткиня, наділена 

професійним, надзвичайно чутливим  апаратом сприйняття, апріорі 

притаманному мистцям, з їх глибоким розумінням образотворчої мови, 

психології творчості. Цей ряд очолює К. Малевич, який стверджував: «те, 

чого не дістанеш пензлем – дістанеш пером». Тому доречним було б й 

звертання до його мистецтвознавчої спадщини, зокрема статей «Аналіз 

нового та образотворчого мистецтва (Поль Сезанн) і «Нове мистецтво й 

образотворче», де він розглядає явище постімпресіонізму, визначаючи 



  

постать Сезанна, як ключову. Підкреслюючи його великий живописний 

темперамент, Малевич показує які трансформації відбувається у ствердженні 

«живописної  як таковості».  Малевич виокремлює сезаннівський синьо-

блакитно-смарагдовий відтінок, «протікаючий тон» на тлі нівелювання 

власного офарблення форм; пріоритети реальності живопису проти 

реальності предмету. Зміст полотна Сезанна Малевич називає «постійною 

незмінною  реальністю» малярства. У своїй «живописній психобактеріології» 

(якою пояснює механізм еволюції нового мистецтва) він дає назву вірусу 

Сезанна, домінуючого пластичного «атому», який надалі оформився в нього 

як структурний модуль (чи «додана вартість») – «волокниста Сезанна». 

Цікавою для розгляду під кутом зору даного дослідження був би також 

розділ «Поверхня-площина» в статті Давида Бурлюка «Кубізм» (1912). 

Популярність теми постімпресіонізму в сьогоденні засвідчує й найсвіжіше 

видання (квітень 2020) Художнього музею Прінстонського університету 

(США) «C?zanne: The Rock and Quarry Paintings»  групи авторів під 

редакцією Джона Ельдерфілда, що його також можна порекомендувати 

авторці. Щодо введення світлопису до ресурсу трансформацій в живописі 

доби становлення постімпресіонізму,  пропоную ознайомитися з нашою 

розвідкою «Імпресіонізм та фотографічність в українському пейзажі кін. 

ХІХ– поч. ХХ ст. («Вісник ХДАДМ», 2010. № 7). 

У Розділі 2 «Постімпресіонізм як явище образотворчого мистецтва: 

історико-культурні передумови» авторка, реконструюючи мистецьку 

ситуацію в Європі ІІ пол. XIX – поч. XX ст., докладно проаналізувала 

магістральні історико-культурні чинники, які стимулювали створення 

ірраціональних уявлень, подекуди утопічних, про мистецтво, що владно 

перетворювало суспільство і людину, в яких формувався постімпресіонізм. 

Інноваційний підхід полягає в тому, що, розглянувши постімпресіонізм як 

історичний напрям у мистецтві, який займає певний проміжок часу, вона 

концептуалізувала його як явище поза географією і часом. Виокремлюючи в 

цьому феномені сполучення візуального лаконізму і багатозначності змісту, 

вона визначає тринітарну природу постімпресіоністичного синтезу, 



  

стверджуючи, що постімпресіонізм формував свої засади в перманентному 

діалозі з японізмом, імпресіонізмом і символізмом. Варто зауважити, що 

поруч із «японізмом», ще одним джерелом інспірації й шаленого виклику для 

образотворчого мистецтва став розвиток  мистецтва світлопису, який разом із 

гравюрою укійо-е  з’являється на всесвітніх промислових виставках, 

особливо прикметних у Парижі. Про впливи фотографії на творчість Мане, 

Дега й інших імпресіоністів говорилося багато (починаючи від Поля Валері). 

А Гоген констатував, що з виникненням фотографії малюнок стає швидким, 

легким і точним». А на відміну від знайомства з далекосхідною естетикою, 

фотографія розвивалася на українських теренах доволі рано й успішно. 

Можна придивитися й до інклюзій китайського  мистецтва, яке Г. Михеєв 

влучно назвав «безсонячним імпресіонізмом». 

Важливим здобутком розділу є аналіз органічного зв’язку з традиціями 

українського пейзажного живопису, що склалися наприкінці 19 ст., де 

авторка показує, як здобутки постімпресіонізму інтегруються в творчість 

українських мистців. 

У розділі 3 «Рефлексії японізму в українському живописі 1900-1920-

х років», що складається з 4 підрозділів, дослідниця показує, що ключові 

тенденції паризького ар нуво – японізм, імпресіонізм, символізм і 

постімпресіонізм – рівночасно увійшли до мистецької практики українських 

адептів. Замість звичної умовної й статичної картини, авторка вибудовує 

динамічну вісь трансформації, визначаючи чіткий проміжок плідного часу 

«закладки проєвропейської традиції», коли відбувається практично 

одночасне засвоєння українськими мистцями багатовекторного явища 

модерну, і надає пильну увагу широкому спектру мистецьких тенденцій 

цього часу. Вона розглядає саму можливість таких змін як результат роботи 

всіх чинників цього напряму, як таку лабораторію, в якій відбувається низка 

інклюзій, приживлення певних чужорідних кодів, ефективно показуючи це 

на прикладі мистецтва Далекого Сходу. 

Авторка використовує альтернативний підхід у створенні свого 

дослідження, зосередившись на тому впливі естетики далекосхідного 



  

мистецтва, якого зазнав живопис на межі ХІХ- ХХ ст. Однак, мистецтво 

модерну, зокрема, постімпресіонізм плідно використовує також здобутки 

великих декоративних мистецтв: асирійського, єгипетського, грецького, 

мистецтва Середньовіччя і Ренесансу. Ця культурна інспірація вкрай 

важлива, хоч вона є частиною багатовекторних спрямувань до національного, 

регіонального, де є місце і французькому націоналізму. Згадаємо справу 

Дрейфуса (1894-1906), коли вся Франція поділилася на дрейфусистів - М. 

Пруст, К. Моне,  К. Піссаро, П. Синьяк, і антидрейфусистів - Ж. Верн, Е.Дега 

та ін. 

Авторка сприймає нові можливості формотворення, пов’язані з 

декоративним потенціалом японського одягу як крок до підкреслення 

національно-етнічного боку мистецтва у процесі національно-культурної 

етноідентифікації. В багатонаціональному середовищі Європи цікавість до 

власних національних строїв з’явилась саме з цих причин. Утім, не можна не 

погодитися, щодо того, що «унаслідок синтезу японізму з традицією 

європейського живопису утворилося нове «гібридне» мистецтво, яке досягло 

кульмінації в творчості В. Ван-Гога, А. Тулуз де Лотрека, А. Мухи, Г. 

Клімта» (с.138). 

Дослідниця виокремлює опуклі, виразні полемічні форми взаємодії 

різних тенденцій, зіштовхуючи їх, знаходячи парадоксальні прийоми 

висвітлення несподіваних, прихованих доказів японізму в загально відомих 

творах. Утім, зовсім не випадково у пошуках «спускового гачка», з-поміж 

усіх інших чинників, авторка виокремлює японізм. Тут маємо віддати шану 

Платону Білецькому, чий професіоналізм у вивченні мистецтва Далекого 

Сходу його учні (з-поміж них і І.А. Павельчук) отримали як дорогоцінний 

дар. 

В розділі 4 «Імпровізації імпресіонізму: синтез об’єктивних 

вражень від натури та суб’єктивного сприйняття кольору як передумова 

художнього узагальнення», що складається з 6 підрозділів, авторка 

розглядаючи передумови виникнення постімпресіонізму в Україні, показує 

особливості відображення впливів контексту європейської культури, коли на 



  

художню сцену виходить імпресіонізм. Відштовхуючись від нього, 

українські мистці, шукачі правдивого кольору і світла, в експерименті з 

живописом, що втратив класичність, доходили несподіваних результатів. 

Аналізуючи живописні твори українських художників, вона залучає 

безліч спостережень, продиктованих розумінням психології творчості, 

особливостей спектрального живопису, в якому блискуче вправляється сама 

художниця. Тут певні інсайти (як в інтерпретації спогадів М. Мурашка про 

О. Мурашка,  с. 170) досягнуті через мистецький професіоналізм, авторка 

вміє читати тексти художників. Вона називає словами всі ті гібридні відміни 

імпресіонізму, в яких абсорбувалися умовні, спрощені засади візуальності, 

засвоєні від французьких імпресіоністів у Парижі чи польських мистців у 

Кракові. Виявлені професійним оком мистецькі деталі: найтонші нюанси 

відтінків колориту, світло-тональні контрасти, ритмічний плин композицій, 

чи відтворення міміки – у всьому відчувається професійна глибина. Відтак у 

дослідженні яскраво постають образи галицького колориста Олекси 

Новаківського, а далі - ужгородського колориста А. Коцки. 

У розділі 5 «Формування українського стилю через «задзеркалля» 

символізму: пошуки національної ідентичності» в 4 підрозділах 

відтворено зародження і вібрування живописних новацій в творчості 

українських митців. Позитивний ефект від енергії відкриття введення 

українських мистців у європейський художній процес, що постає в цьому 

розділі,  не відпускає у всьому подальшому викладі роботи. Авторка вельми 

цікаво розгортає художній процес українського мистецтва як шлях від 

пластичного розкриття форми різноманітними засобами до її передачі тільки 

властивостями кольору, у якому центр тяжіння змістився на формальні 

опертя, показуючи, як художній задум О. Мурашка проєктувався через 

символічні коди сецесії, а народна тема, проходячи міфопоетичне 

переосмислення, розкривалася у розробках колориста. Вона показує, як, 

формуючись у розмаїтих мистецьких центрах Європи, українські мистці 

увібрали «весь спектр живописних тенденцій і неповторність інтерпретацій 



  

багатонаціональних шкіл модерну: ар нуво, сецесіону, юґендстилю, стилю 

ліберті, іспанського та молодопольського модерну». 

Досліджуючи творчість О. Мурашка І. А. Павельчук визначає, що 

тільки на дистанції часу (у 1906-1911) автор розвинув враження від 

імпресіонізму, збагативши синтетичними підходами Е. Мане (що дало на 

виході гібридну форму жанру: краєвид з портретом). У той час, як 

«домінанта хроматичного символізму О. Мурашка розкривається в 

наступних постімпресіоністичних шуканнях  1910-1918 рр. В образах-

метафорах символічного спрямування у О. Мурашка, Ф. Кричевського, О. 

Новаківського, І. Северина вона бачить започатковання утвердження 

народної національно-образної ідентичністі, як нової творчої стратегії. 

Авторка розглядає процес творчої емансипації в мистецтві на межі 

XIX–XX ст. в гострих зіставленнях ірраціоналізму з позитивізмом та 

натуралізмом, який переживав кризу в 1880–1890-х рр. Попри таке очевидне 

зіткнення альтернативних позицій - останнім часом набуває ваги дещо інший 

погляд на позитивізм, чиї здобутки також використовувало мистецтво 

модерну отримуючи свій сенс у прагненні до оновлення. Сучасний 

французький дослідник Жан-Поль Буйон доводить, що поворот до 

відновлення самоцінності живопису,  який стався в теорії і художній 

практиці Дені, резюмований фразою про картину, яка «перш, ніж стати 

бойовим конем, оголеною жінкою або яким-небудь анекдотом, є, по суті, 

плоскою поверхнею, покритою фарбами, розташованими в певному 

порядку»(1890), був підготовлений…вивченням лекцій І. Тена («Філософія 

мистецтв» 1880), де він стверджував: «картина є колоритною поверхнею». 

У розділі 6 «Індивідуальні моделі постімпресіоністичного досвіду» в 

6 підрозділах авторка презентує О. Мурашка, Ф. Кричевського, А. Маневича, 

І. Северина, М. Бурачека, А. Ерделі як створювачів індивідуальних світів 

постімпресіонізму, в процесі  формування основ української школи 

хроматичного колоризму. Авторка утрималася від спокуси типізації 

постімпресіоністичного живопису враховуючи перемінну категорії 

співвідношення складників  в авторському синтетизмі. Мистецький твір 



  

розглядається як сукупність  відносин з різними школами, напрямами, де 

перед ведуть майстри постімпресіонізму. Опанування кольорової 

архітектоніки творцями українського модерну на цих шляхах закономірно 

демонструють зустріч з Сезанном. Центральними постатями української 

«сезаннівської групи», які пройшли через такий етап, дослідниця висвітлює 

А. Маневича, Ф. Кричевського і А.  Ерделі. У цьому яскраво змальованому 

процесі масштабної живописної реалізації мистців, авторка показує, як 

пошуки українського стилю європейського ґатунку приводили їх до 

розроблення актуальної національно-ідентичної мови живопису, 

змальовуючи шляхи асиміляції засад формального хроматичного 

кольоропису в образотворчому мистецтві першої  полов. XX ст.  

Надзвичайно імпонує те, як авторка показує, як фахове покликання в 

українських мистців переростає в суспільне призначення. 

Зміст розділу 7 «Репрезентація постімпресіонізму в 1950–1980-х 

роках» викладено в 6 підрозділах. Дослідження І. А. Павельчук, основний 

зміст якого зосереджений на художньому контексті українського мистецтва 

перших десятиліть ХХ ст., прагнучи широкого узагальнення 

постімпресіоністичної інклюзії й осмислення її глобального значення для 

процесів вітчизняної художньої культури, охоплює усе ХХ ст. цілком. Такий 

підхід має слушність через переривання цих процесів в 1930-ті рр. на теренах 

Радянського Союзу. Авторка показує як оновлений жанровий репертуар і 

формальні візуальні стандарти, введені до українського мистецтва ще в 

першій чверті XX ст., адаптувалися у творчості художників-новаторів 

радянського періоду Р. Сельського, О. Шатківського, Е. Контратовича, Г.    

Глюка, А. Коцки, Т. Яблонської.  

Вкрай важлива створена авторкою аналітика конкретних шляхів 

легалізації формальних пошуків у річищі постімпресіонізму за часів 

панування соцреалізму. Адже постімпресіонізм, з його увагою до 

індивідуального, регіонального, національного, – у радянські часи був 

абсолютно неприйнятним. Це був період виживання послідовників 

модерного мистецтва в умовах соцреалізму, особливо тяжкий для наступної 



  

ґенерації, яка вже була прикута до «країни Рад» без жодної можливості 

спостерігати за процесами, які відбувалися в художній Європі і надихатися 

ними. Дослідниця розкриває, як на українських теренах з’явилася система 

практичних знань про хроматичний живопис, яку наслідували учні від 

вчителів. 

Дуже точні, професійні систематизації І. А. Павельчук особливо 

влучно розкрито на прикладі творчості найяскравішої художниці цієї 

генерації  – Т.  Яблонської, з низкою постімпресіоністичних образів-метафор  

1960-70-х років., з уважним ставленням до найтонших диференціацій навіть 

білих півтонів (як у «Лебедях»), відстеження найменших тональних градацій. 

Особливої ваги набуває виокремлення категорії сюжетів, присвячених 

сакралізованій у Яблонської українській фемінності (фронтальна презентація, 

дзеркальна симетрія, бінарна композиція, декоративні елементи, рефрени). 

Синтез мистецтв у Яблонської авторка визначає як регенеруючу функцію 

стосовно подальшого розвитку національної української традиції. 

Продовження історії осмислення цієї частини досвіду в пізньорадянські 

часи знову повертають до питання «українського сезаннізму». Вони присутні 

як ланка в тій магістралі, що з’єднує українське мистецтво, яке мало в собі 

спротив соцреалізму. І це те, що стало опорою для мистців постсталінського 

періоду, 60-х років, які відновлювали статус пластичних цінностей картини. 

Розділ 8 «Українські постімпресіоністи кінця XX – початку XXI 

ст.», викладений у 4 підрозділах, показує, як тенденції і впливи 

постімпресіонізму реалізувалися за часів Незалежності у творчості  В. 

Патика, В. Микити, О. Гарагонича,  І. Мельничука. Розкриваються формальні 

експерименти з кольором учня Р. Сельського - В. Патика, що започаткували 

увагу до постімпресіонізму, який повноцінно розкрився в образах-метафорах 

1990–2000-х. Проаналізовано рецепції Сезанна і Гогена в «ідеальних 

краєвидах»  В. Микити, що наслідують традиції постімпресіонізму, 

сприйняті від ужгородського колориста А. Ерделі. У синтезі кольору та 

форми О. Гарагонича розкривається зв’язок між постімпресіонізмом і 

дизайном. Розкривається націєтворчий постімпресіонізм І. Мельничука, 



  

котрий успадкував через В. Гегамяна засади хроматичного кольоропису М. 

Сар’яна. 

У дослідженні І. А. Павельчук світ пізнього постімпресіонізму в 

українському мистецтві постає як мета-цивілізація, створена 

індивідуальними зусиллями художників. Це сприяє демонтажу штучно 

створеного в радянські часи уявлення про другорядність українського 

живопису ХХ ст. Запереченням цього штучного іміджу є також блискучий 

ілюстративний ряд, що супроводжує дослідження, створюючи надзвичайний 

віртуальний «музей українського постімпресіонізму». 

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 

ставляться МОН України. У тексті автореферату відображено основні 

положення, зміст, результати і висновки дисертаційного дослідження, 

здійсненого І. А. Павельчук. Зміст автореферату та основні положення 

дисертації є ідентичними. 

Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаю за необхідне 

зазначити певні дискусійні положення та зауваження до поданої 

дисертаційної роботи. 

1. Слушно було б долучити той фактаж, що стосується впровадження 

сецесійної програми в харківському художньому осередку, де в колі 

«Блакитної лілії» зустрічаємо графічно-декоративні стилізації. Ф. Надєждіна, 

котрий захоплювався Вістлером і Валлотоном, а вже потім в майстерні Е. 

Штейнберга молоді харківські мистці прилучалися до постімпресіонізму, 

скорше в книжковому форматі, оперуючи монографією Ю. Мейєр-Грефе, 

листами Ван-Гога, які їм перекладав з німецької Штейнберг, і вже сезаннізм 

«Зеленої сови», з його адептом Д. Пещанським.  

2. Слід було б згадати і про п’ять пар понять Генріха Вьольфліна 

(1888), який виокремлював волю до площинності. І саме в цей час, на межі 

ХІХ-ХХ ст., відроджувалося захоплення площинністю як такою. 

3. Попри те, що в розділі 3 (с.144), в полеміці щодо походження 

прийому фрагментарного виокремлення мотиву в картині  І. Северина 



  

здобувачка вбачає вплив, знову-таки,  японської естетики, хочу приєднатися 

до припущення  Ю.  Бірюльова,  що тут має місце, дійсно-таки, 

кінематографічне, навіть, фотографічне кадрування зображення. 

4. Хотілося би також висловити побажання щодо продовження у 

подальшій науковій роботі розробки зазначеної проблематики у напряму в 

інших  великих містах України, які несуть функції регіональних центрів, 

наприклад,  у Харкові й  Одесі. Зокрема, розглянути імпресіоністичний 

досвід П. Левченка, який, за нашою гіпотезою, уперше виїхав до Парижа в 

1895 р., саме у той час, коли група «Набі» перебувала у річищі 

постімпресіоністичного напряму. Прикметно, що О. Мурашка Левченко 

вважав «занадто барвистим». 

Варто підкреслити, що зазначені зауваження, не є суттєвими щодо 

даного дослідження, адже не впливають на його наукову значущість та 

актуальність.  

Матеріали та результати дослідження І. А. Павельчук  можуть бути  

використані  для  підготовки наукових праць, підручників, посібників, а 

також для розробки спеціальних курсів у вищих навчальних закладах. 

Теоретичне дослідження І. А. Павельчук належить до оригінальних та 

інноваційних мистецтвознавчих праць. Попри евристичну акцентованість 

дослідження, його структура є внутрішньо збалансованою, і логіка усієї 

роботи вбирає в себе логіку усіх частин. Вона складається зі вступу, 8 

розділів, висновків, списку використаної літератури (1633 позиції), архівні 

матеріали у кількості 340 джерел, термінологічного словника, додатків, у 

тому числі альбому ілюстрацій, що складається з 634 зразків. Дослідження 

має багатий науковий апарат, спираючись на сучасну теоретичну базу. Все це 

дозволяє різнобічно і достатньо повно висвітлити всі поставлені завдання. 

Високий науково-методичний рівень дисертаційного дослідження, його 

теоретичні висновки, підтверджені ґрунтовним аналізом живописних творів з 

царини українського постімпресіонізму ХХ ст. Зміст автореферату висвітлює 

виконання поставлених завдань, доводить відповідність об’єкта та предмета 

дослідження. За темою дисертації опубліковано  65 наукових праць, з яких – 



  

25 за кордоном, 23 – у фахових виданнях України, а також 2 одноосібні 

монографії. Положення дисертації викладені у доповідях на 39 наукових 

конференціях. 

У цілому вважаю, що дисертація І. А. Павельчук «Постімпресіонізм в 

українському живописі XХ – початку ХХІ століть: історичні витоки, джерела 

інспірацій, специфіка розвитку» за рівнем теоретичної і практичної 

значущості відповідає вимогам ДАК України щодо докторських дисертацій,  

а її авторка  -  Іванна Андріївна Павельчук  заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – 

образотворче мистецтво. 
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