
Відгук

офіційного опонента

на дисертацію Сокирко Анастасії Андріївни 

«Діяльність об’єднань художників УСРР (1920-ті -  початок 1930-х рр.):
суспільно-політичний контекст»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 - історія України

Розвиток українського образотворчого мистецтва в першій третині 

XX ст. відображав як загальносвітові тенденції пошуків художниками 

власного самовираження, так і тогочасну суспільно-політичну атмосферу. 

Події Української революції 1917-1921 рр. стали вагомим поштовхом до 

пошуків власного сучасного національного стилю. У цей же період було 

засновано Українську академію мистецтв, перетворену більшовиками на 

Київський художній інститут, який став головним центром мистецької освіти 

в УСРР, виховав плеяду відомих, талановитих художників, та, власне, 

консолідував у своєму складі викладачів -  членів різних мистецьких 

об’єднань.

Творчий потенціал митців цього періоду був використаний 

більшовиками, котрі після кількох спроб остаточно захопили владу на 

території більшості українських земель, створивши УСРР. Тогочасна 

політична і, щонайголовніше, економічна ситуація змусила прихильників 

В. Леніна відмовитись від «воєнного комунізму». За часів НЕПу і політики 

коренізації українські митці отримали відносно сприятливі можливості для 

самореалізації в умовах домінування комуністичного світогляду. Цей збіг 

факторів і ставав фундаментом для появи плеяди митців, зокрема
і

художників, що яскраво проявили себе у 1920-х роках. Значна частина з них, 

на жаль, увійшла в нашій історіографічній традиції до плеяди Розстріляного 

Відродження, інші зазнали творчої та професійної деформації.
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У радянській історіографії, просякнутій 'ідеологічними штампами, 

частина митців та об’єднань, до яких вони входили, були затавровані аж до 

початку 1980-х рр. Сучасні українські мистецтвознавчі дослідження 

реанімують імена несправедливо засуджених художників, проте не дають 

історичного контексту подій, які головним чином впливали на життя та 

творчість членів мистецьких об’єднань. Актуальність дисертаційної роботи 

А. А. Сокирко полягає у комплексному розгляді творчих та політичних 

процесів, які й сформували неповторну добу українського образотворчого 

мистецтва.

Дисертантка обрала логічну структуру роботи, яка дозволяє усебічно 

проаналізувати предмет дослідження. У вступі обґрунтовано актуальність та 

значимість дослідження на дану тему. Коректно визначено об’єкт і предмет, 

мету і завдання дослідження, чітко обґрунтовано хронологічні рамки та 

географічні межі наукової роботи.

Проведений А. А. Сокирко у першому розділі історіографічний огляд 

засвідчив відсутність праць, які б досить повно розкривали дану тематику, 

тоді як наявні дослідження лише частково торкаються проблеми. Ґрунтовне 

опрацювання історіографії дозволило авторці виявити мало або взагалі 

недосліджені проблеми і спрямувати свою увагу на них. Розв’язанню 

поставлених завдань сприяла багата різноманітна джерельна база.

Авторська концепція роботи має наступний вигляд. Відносно 

ліберальна політика більшовиків у 1920-х рр. та проголошена ними 

«українізація» посприяли продовженню підйому українського мистецтва, 

який започаткувала доба Української революції. У цей же час центром 

мистецької освіти в Україні стає УАМ, а пізніше її спадкоємець -  КХІ, 

найбільший вплив у якому мали викладачі -  члени мистецьких об’єднань. 

Саме створення та діяльність цих угруповань, приналежність до них, 

визначали долю митців не лише у викладацькій та творчій сферах, але й „ 

подекуди питання фізичного існування. Авторкою визначені основні
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напрямки діяльності мистецьких об’єднань та тематика їх творчості, 

визначені впливом ідеології та державної політики!.

Не вдаючись до переказу основних положень дисертації, що 

кваліфіковано зроблено А. А. Сокирко в авторефераті, відзначимо лише 

найважливіші, на нашу думку, досягнення:

1. Об’єднала в історіографії мистецтвознавчу та історичну 

літературу. Зазвичай мистецтвознавці розглядають лише мистецькі процеси, 

історики -  лише коренізацію, частіше за все обмежуючи культурну сферу 

освітою та літературою, подекуди пресою, радіо, театром, оминаючи 

образотворче мистецтво.

2. Залучила досить різноманітний ' масив джерел, адже

мистецтвознавці не надто охоче залучають архіви, особливо документи 

офіційного характеру, позаяк вони вимагають коментарів в історичному 

контексті.

3. Окремим підпунктом виокремила, методологію, детально 

розписавши використані методологічні принципи та наукові методи.

4. На відміну від мистецтвознавців, розглянула політичний контекст 

тогочасного мистецтва -  витворення державної політики в мистецькій сфері.

5. Виокремила окрему лінію державної політики в галузі культури -  

діяльність мистецьких вузів в якості контролю над формуванням нового 

покоління митців.

6. Висвітила діяльність та тематику творів саме через призму 

ідеології та державної політики, без мистецтвознавчого аналізу. На прикладі 

скульптора Кратка, який тісно співпрацював у кінці 1920-х із «опальним» 

Бойчуком, розглянула долю і творчість митця. Висновок -  бездоганна кар’єра 

та відданість партії не гарантували безхмарну долю та щасливе життя.

Водночас дисертаційна робота не позбавлена окремих недоліків, серед 

яких можна виділити:
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1. Залучити більшу кількість особистісної інформації про 

художників-членів об’єднань із метою ширшого розкриття діяльності 

об’єднань та простеження їх взаємовідносин із владою.

2. Розділи та підпункти до них різні за об’ємом, що видно за 

змістом та наповненням дисертації.

3. Підпункт 4.2, на нашу думку, має не зовсім вдалу назву 

«Культурно-просвітницька діяльність об’єднань художників УСРР», яка не 

відображає усієї сутності і різноманітності діяльності досліджуваних 

мистецьких організацій.

Разом з тим, зауважую, що зазначені вище недоліки та похибки не 

впливають на високий фаховий рівень дисертації та її наукову цінність і
і)

актуальність.

Зміст дисертації викладено в логічній послідовності. Науково- 

довідковий апарат оформлено згідно існуючих вимог щодо таких досліджень. 

Основні положення та висновки дисертації пройшли належну апробацію на 

6 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, а також у 

11 наукових публікаціях, з яких 5 - у  фахових виданнях, у тому числі 4 з них 

включені до міжнародних науково-метричних баз.

Дисертація відповідає вимогам МОН до дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук і пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. зі змінами, внесеними згідно з 

постановами Кабінету міністрів України № 565 від 19 серпня 2015 р., № 1159 

від ЗО грудня 2015 р. та № 567 від 27 липня 2016 р.

Положення і висновки, фактичний матеріал, уведений в науковий обіг 

дисертанткою, можуть бути використані при підготовці нормативних і 

спеціальних лекційних курсів; дослідження стане у нагоді історикам, 

культурологам, історикам мистецтва.

Мета дисертаційної роботи досягнута, поставлені авторкою наукові
f
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завдання реалізовані. Автореферат розкриває методику дослідження і 

відображає основні положення і висновки дисертації. Усе це дає підстави 

говорити про дисертантку як сформовану дослідницю, яка володіє 

необхідним історичним інструментарієм, навичками науково-дослідницької 

роботи, умінням розв’язувати поставлені наукові завдання. Усе вище 

перелічене надає нам змогу виснувати, що А. А. Сокирко за виконане нею 

дисертаційне дослідження «Діяльність об’єднань художників УСРР (1920- 
ті -  початок 1930-х рр.): суспільно-політичний контекст» заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.01 -  історія України.

11 жовтня 2018 р.

Офіційний опонент 

доктор історичних наук,

українознавства МОН України

завідувач відділу історичних ст̂
Науково-дослідного інституту

З А С В І Д Ч
Завідувач відділу кадрів_____

ПідписП ідпис_ /й
Гай-Нижник П. П.
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ВІДГУК

офіційного опонента
на дисертацію Сокирко Анастасії Андріївни 

«Діяльність об'єднань художників УСРР (1920-ті -  початок 1930-х рр.): 

суспільно-політичний контекст», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України

Зі здобуттям Україною незалежності відбулося скинення ярма 

ідеологічного тиску, з'явився плюралізм образотворчих жанрів та стилів у 

культурному житті суспільства. Тому постало питання культурних 

перетворень та активізувалося знов гасло митців 1920-х років «Геть від 

Москви!». Інтелігенція України ще в той нелегкий постреволюційний період 

чітко визначила вектор культурного розвитку країни. Нині Україна 

повертається до європейських культурних цінностей й переосмислення та 

детальне вивчення діяльності мистецьких об'єднань 1920-х років є вкрай 

важливим для розуміння світоглядних орієнтирів тогочасного українського 

суспільства та подій, які змусили їх змінити. Тому кандидатська дисертація 

Сокирко Анастасії Андріївни «Діяльність об'єднань художників УСРР (1920- 

ті -  початок 1930-х рр.): суспільно-політичний контекст» є актуальною у 

вирішенні проблем сучасної історичної науки.

Дисертація виконана як історична праця. Вона не має аналогів і 

входить до комплексної держбюджетної науково-дослідної теми «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного

вибору», затвердженої вченою радою історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (державний 

реєстраційний номер 16БФ046-01), є складовою тематичного плану

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса

Шевченка.
Відділ діловодства та аРх'®ї

Знемого чаш°нального уні№рсите V
Тараса Шевченка
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2

Характеризуючи ступінь обґрунтованості наукових положень 

дисертації Сокирко А.А., їх достовірності та новизни, зазначимо наступне. 

Наукова новизна дисертації полягає у постановці та розробці актуальної 

проблеми, яка не мала всебічного висвітлення у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії. Дослідження має елементи міждисциплінарного підходу. 

Особливо вагомим з наукової точки зору є те, що дисертантом до наукового 

обігу введено багато нових документів, які містяться у фондах Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України, Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України, 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

Автором дисертації висвітлено ідеологічне підґрунтя політики 

більшовиків щодо образотворчого мистецтва. Показано погляди лідерів 

Комуністичної партії щодо місця та ролі мистецтва у житті суспільства та 

його використання з політичною метою. У праці детально розглядається 

процес широкого впровадження такого жанру як політичний плакат. Також з 

метою політичної агітації було активніше, у порівнянні з попереднім 

періодом, застосовано монументальне мистецтво. Автор дисертації досить 

широко показав діяльність державних інститутів, що здійснювали нагляд за 

митцями УСРР. Акцентує увагу на ролі політики «коренізації» у 

виокремленні національних традиційних рис мистецтва.

Привертає увагу підрозділ 2.2. «Формування мистецьких кадрів в 

УСРР», у якому значну увагу автор дисертації приділила ролі вищих 

навчальних закладів у справі підготовки професійних митців. Зокрема, 

висвітлено питання викладацького складу художніх інститутів та технікумів 

а також спеціалізовані напрямки роботи їх структурних підрозділів. 

Зазначаються особливості методики підготовки студентів відповідно до 

спеціалізації навчальних закладів. Примітно, що автор дисертації дискутує з 

іншими дослідниками, встановивши, за допомогою першоджерел, - 

інформацію про ректора Харківського художнього технікуму (С. 79).
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У підрозділі ґрунтовно висвітлено історію створення Української 

академії мистецтв -  одну з центральних подій культурного життя України. 

Автор зазначила керівний склад підрозділів академії, що були сформовані 

відповідно до жанрів образотворчого мистецтва, навів приклади практичного 

втілення художніх задумів викладачів академії та їх студентів. Великим 

здобутком цього підрозділу є опис громадської думки та професійних 

критиків щодо робіт студентів. Досить детально показані реорганізаційні 

процеси в академії, що відбулися протягом 1920-х років. Новизною є опис, із 

залученням архівних документів, соціального складу студентів художніх 

навчальних закладів. Особлива увага у дисертації приділена організаторській 

та творчій діяльності видатної постаті українського монументального 

мистецтва Михайла Бойчука та його учнів.

У підрозділі 3.1. «Утворення об'єднань художників в УСРР» автор 

дисертації значно доповнив та узагальнив інформацію щодо процесу 

формування об'єднань українських митців. Зазначається про утворення 

Художнього товариства імені К.К.Костанді в Одесі. Залучаючи широке 

коло архівних матеріалів, дисертант досить ґрунтовно висвітлив створення 

та взаємовідносини між Асоціацією художників Червоної України та 

Асоціацією революційного мистецтва України. Увагу приділено також 

організаційним проблемам, соціальній та ідеологічній основі діяльності 

Об'єднання сучасних митців України та Об'єднання молодих митців 

України.
Наступний підрозділ 3.2. « Організаційні засади діяльності мистецьких 

об'єднань» є логічним продовженням попереднього. Тут автор детально 

розглянув установчі документи, якими керувалися об'єднання, порядок 

зібрань митців, підзвітність, джерела формування бюджету тощо.

Важливим для новітньої історіографії є поглиблення знань про 

посилення контролю за культурним життям з боку держави, в контексті чого 

параграф 3.3. «Ліквідація об'єднань художників в умовах уніфікації
*

мистецького життя» відзначається особливою актуальністю та новизною.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Дисертант зумів проаналізувати причини лояльного ставлення більшовицької 

влади до різних мистецьких угрупувань протягом 1920-х років а також 

причини та привід до їх ліквідації починаючи з 1928 р. Автор дисертації 

чітко висвітлив заходи КП(б)У та радянського уряду для ліквідації 

мистецьких об'єднань. Зокрема, показано роль у цих процесах державних 

ревізійних комісій, методи тиску влади на художників. Акцентується увага 

на неузгодженості дій у середовищі самих митців щодо головних питань 

діяльності товариств. Останнє слугувало приводом для ліквідації радянським 

урядом самостійних організацій художників та централізації всього 

культурного життя суспільства.

У розділі 4 «Участь об'єднань художників УСРР у суспільно- 

політичних процесах» автор дисертації широко висвітлив напрямки 

діяльності художніх товариств. Підкреслив характер художніх виставок, 

зобразив яким було сприйняття глядачами художніх творів різного 

стилістичного спрямування. Автор зазначив про заснування нового напряму 

у роботі митців -  студій соціального живопису, що мало на меті допомагати 

художникам-аматорам (С.174) а також про проведення просвітницьких
# ь

заходів серед населення. У роботі справедливо відмічено про намагання 

художників таким чином звернутися до селян та робітників, реагувати на їх 

запити, щоб їх діяльність відповідала вказівкам влади.

Окремий підрозділ 4.2. «Відображення комуністичної ідеології та 

пропаганди у творчості художників» зображає ідеологічне спрямування робіт 

деяких художників, їх намагання обґрунтувати у свідомості глядача право 

більшовиків на владу. Для здобуття прихильності партійної номенклатури, 

з'явилися нові об'єкти опису такі як міське життя, партійні, військові та різні 

громадські збори, розвивається новий жанр -  індустріальний пейзаж. Вагоме 

значення має залучення дисертантом візуальних джерел, що покращує 

розуміння різниці творчого доробку митців різного ідеологічного . 

спрямування. Новизною відзначається детальне висвітлення діяльності 

Бернарда Кратка — одного з основоположників радянської художньої школи.
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Загалом основні положення і висновки кандидатської дисертації 

Сокирко А.А. є вагомим внеском у розвиток історичної науки України, 

оскільки вони науково обґрунтовують, всебічно висвітлюють і узагальнюють 

процес становлення та діяльності художніх об'єднань в період культурного 

відродження 1920-х рр. Висновки, зроблені Сокирко А.А., носять логічний 

характер, мають важливе значення для розвитку історичної науки і є 

актуальними для аналізу діяльності та стимулювання розвитку сучасних 

мистецьких об'єднань.

Узагальнюючі результати дисертаційної роботи Сокирко А.А. мають 

практичне значення. Зокрема, їх можна застосувати під час створення 

стратегії України щодо культурного розвитку на сучасному етапі, у сфері 

регіонального та міжнародного мистецького співробітництва. Отримані 

результати дослідження мають як загальнотеоретичне, так і науково- 

практичне значення. Вони дають можливість найбільш повно вивчити 

один з найголовніших аспектів культурного життя України зазначеного 

періоду. Сприяють усвідомленню, що сприяння держави розвитку 

мистецтва має виняткове значення для розвитку загального 

інтелектуального рівня населення, створення позитивного іміджу України 

у світі.

Фактичний матеріал і висновки дисертаційної роботи можуть бути 

використані для підготовки як спеціалізованих праць, так і узагальнюючих 

робіт, підручників та посібників з історії України, історії культури України, 

спеціальних курсів з вивчення художнього доробку українських митців, 

лекційних курсів з означеної проблематики.

Щодо загального змісту дисертації Сокирко А.А. зазначимо, що 

структура роботи носить логічний характер. Вона складається з анотації, 

переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів (10 підрозділів), 

висновків, списку використаних джерел та літератури (350 позицій) а також , 

додатків. Усього дисертація налічує 259 сторінок.
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У дисертаційній роботі Сокирко А.А., відповідно до мети і завдань, 

проаналізовано історіографію, висвітлено джерельну базу, представлено 

методологію дослідження. Розкрито ідеологічну основу політики 

радянської влади у сфері мистецтва. Широко розкрито діяльність 

державних інститутів щодо нагляду за мистецьким життям, вплив політики 

«коренізації» на творчість художників. Показано роль навчальних закладів 

у вихованні нової генерації художників. Проаналізовано фактори які 

сприяли утворенню та діяльності в різних напрямах об'єднань художників 

в УСРР, їх соціальне та ідеологічне підґрунтя. Особливу увагу приділено 

ставленню влади до різних мистецьких угрупувань, причинам та приводам 

для їх ліквідації а також розкрито за допомогою яких методів це було 

здійснено. Встановлено напрями культурно-просвітницької діяльності 

художніх об'єднань а також тематику їх робіт під впливом владно- 

партійних структур.

Загалом, кандидатська дисертація Сокирко А.А. є ґрунтовним 

дослідженням означеної проблеми. Праця виконана на належному 

теоретичному та методологічному рівнях, відзначається науковою

достовірністю основних положень та висновків.

Зміст кандидатської дисертації Сокирко А.А. повною мірою 

відображений у 11 наукових публікаціях автора, з них 4 статті надруковано у 

фахових виданнях, визначених переліком ДАК МОН України та входять до 

міжнародних науко метричних баз, 1 -  у закордонному виданні та 5, що 

додатково відображають результати дисертаційного дослідження. Результати 

дослідження апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково- 

практичних конференціях.
Автореферат дисертації Сокирко А.А. відображає основний зміст 

тексту дисертаційної роботи.
Позитивно оцінюючи результати дослідження Сокирко А.А., варто . 

зазначити, що дисертація має певні недоліки:
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1) варто було б використати джерела, що містяться у регіональних 

обласних та галузевих архівах. Особливо це було б доречно щодо історії 

Художнього товариства імені К.К.Костанді, Одеського художнього інституту 

та Ха рківського художнього технікуму;

2) ширше залучити для аналізу листування та мемуари митців, що 

краще б показало їх діяльність у революційний період та ставлення до 

радянської влади, дало б можливість краще зрозуміти їх твори через розгляд 

соціальної самосвідомості митців;

3) у підрозділі 2.1. потрібно детальніше висвітлити діяльність 

пролеткультів на регіональному рівні (С. 68 - 70).

Однак висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну 

оцінну кандидатської дисертації, яка є самостійним, завершеним і 

комплексним дослідженням. Праця виконана на належному науково- 

теорс гичному рівні, має логічну структуру, характеризується широкою 

історіографічною і джерельною базою, відзначається критичним підходом до 

аналізу літератури та джерел.

Автором дисертації до наукового обігу введено значну кількість раніше 

не актуалізованих джерел. Чітко визначено і розв'язано важливу наукову. 

проблему та отримано нові результати. Це в сукупності розкриває процес 

становлення та діяльність художніх об'єднань України періоду 1920 - початку 

1930 х рр. У дослідженні детально розкриті чинники, які впливали на всі 

сфер і діяльності товариств, причини їх ліквідації державними органами влади 

та уніфікацію мистецького життя УСРР.

Вважаємо, що дисертаційне дослідження Сокирко А.А. «Діяльність 

об'єднань художників УСРР (1920-ті - початок 1930-х рр.):

суспільно-політичний контекст» відповідає вимогам пп. 9, 10, 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів»,затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами, внесеними 

згідно із Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 р. 

та №
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1159 від ЗО грудня 2015 р.. Робота оформлена відповідно до “Основних 

вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій”, які висуваються до 

такого типу робіт, а її автор, Сокирко Анастасія Андріївна, заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.01 -  історія України.
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