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Cкульптура України



Давня скульптура

України
• “палеолітичні Венери”-

виготовляли із кістки, каменю, глини

• Трипільські Богині-матері

• Пластичне мистецтво скіфів

• та античних міст

Північного Причорномор’я



Збруча́нський і́дол, іноді Збручанський
Світовид, часто Збруцький ідол — скульптура 

IX століття, одна з рідкісних пам'яток слов'янського 
язичницького культу

Це 3м кам'яний стовп, ідол, який 

ймовірно зображує слов'янського бога

Рода-Світовида. 

Знайдений біля села Личківці

коло Гусятина в річці Збруч

(притока Дністра) в 1848 році. 

Цьому сприяла аномальна посуха —

голова статуї з'явилась над поверхнею 

вод Збруча Тернопільщини внаслідок 

різкого падіння їх рівня. Збручанський 

Світовид зберігається в Краківському 

археологічному музеї.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1848


Ренесанс.
Каплиця Кампіанів у Львові.

Рельєфи “Страсті Христові”А.Бермера

“Зняття з христа”            “Вознесіння”       “Христос –городник”



Йоанн Пінзель (1707-1761)

Легендарний і таємничий львівський 
скульптор. Створив статуї, що 

прикрашають  собор Святого Юра у 
Львові, ратушу в Бучачі. Серед 

створених ним образів – міфологічні і 
біблійні герої, український козак. 

Фігури зображалися в динамічному 
русі; пози, жести, вирази облич 
висловлювали бурхливі почуття. 

Дух бароко:
Динаміка,  мінливість, експресія

Величний характер і духовна 
наповненість образів, деталізація 

облич, одягу.
Його називають українським 

Мікеланджелом

Ангел. 

Дерево.



Автопортрет Іоанна Георга Пінзеля на плечі 

алегоричної композиції “Свята мужність”

Бароко



✓

Місцезнаходження робіт
Україна(Львівській галереї 

мистецтв/Музеї Пінзеля, 

15 — у Тернопільському 

обласному краєзнавчому музеї, 

6 — в Івано-Франківському 

художньому музеї, 

1 («Добрий Пастир») 

у Національному Музеї 

Народного Мистецтва 

Гуцульщини та 

Покуття в Коломиї, 

1 статуя біля костелу 

Непорочного Зачаття Діви 

Марі в Городенці);

Польща (Розп'яття із костелу 

Всіх Святих у Годовиці вивезене 

під час переселення поляків, 

тепер у вроцлавському костелі);

Німеччина (6 боцеті, Баварськ

ий національний музей 

в Мюнхені).

Святий Юрій (Георгій). 

Собор Святого Юра



Для творів І.Г.Пінзеля
характерна велика 

емоційність та динаміка, 
надання створеним

формам життєвих рис.
І. Пінзель. Марія



І. Пінзель. Жертвоприношення Авраама



“Самсон, що розриває пащу лева”. Дерево, левкас, позолота. 

Музей сакральної барокової скульптури у Львові. Близько 1760 р.





І. Мартос. Пам’ятник 

Дюку де Рішельє. Одеса
Г. Вітвер. Фонтан «Нептун» 

на площі Ринок. Львів

Класицизм



Пя́м'ятник
Володи́миру
Вели́кому —
найстаріший 
скульптурний 

пам'ятник Києва, 
споруджений у 1853 

році, скульптор 

Василь
Демут-

Малиновський

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/St_Volodymyr_statue_in_Kyiv.jpg


• Для підкреслення 
значення 
"возз'єднання" України 
з Росією царський уряд 
виділив кошти на 
виготовлення 
пам'ятника 

Б. Хмельницькому
скульптор 

М.Микешин –
пам'ятник встановлено 
в Києві 1888 р.

Реалізм

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Denkmal_bohdan_chmelnyzkyj.jpg


Пам'ятник 
І. Котляревському
в Полтаві, скульптор-

Леонід Позен -

перший в історії
встановлений 1903 р.
українському
письменнику. 
Позена вважають 

основоположником 
української 
скульптури

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Kotlyarevsky-Monument_in_Poltava.jpg




Пам'ятник  
Григорію Потьомкіну,
засновнику Херсона

• Мартос Іван
Петрович



І. Кавалерідзе 
Пам'ятник княгині Ользі в Києві 1911 р.

Український

скульптор,

кінорежисер,

драматург, 

сценарист,

художник кіно.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Olga_Monument.jpg


Іван Кавалерідзе. 
Ярослав Мудрий з моделлю собора



Творчий скульптурний
доробок Івана
Кавалерідзе є 
надзвичайно
значущим в 
українському
образотворчому
мистецтві. Твори 
художника 
прикрашають площі й 
вулиці наших міст
донині.



За роки життя І. Кавалерідзе створив 
велику кількість монументальних і 
станкових творів, меморіальних
дошок та барельєфів. 

Він є автором пам’ятників княгині Ользі
у Києві,

Т. Шевченку в 
Ромнах, Полтаві, 
Г. Сковороді в 
Лохвиці та ін.



Іван Кавалерідзе



Скульптури Шевченку

Пам'ятник Тарасу Шевченку (Полтава)

Пам'ятник Шевченкові у Сумах 
(не існує).

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)


У конкурсах на проект
памʼятника Т. Шевченку
взяли участь скульптори з
різних регіонів СРСР. 
Переміг

М. Манізер, 

памʼятник якого у 1935 р. 
було встановлено в
Харкові. Він також автор
памʼятників Т. Шевченку
в Києві і Каневі. 



Скульптурна спадщина Василя Бородая —
це ціла епоха в українському
образотворчому мистецтві. Основне місце
у його творчості посідає монументальна 
пластика.



Своєрідною емблемою Києва стала скульптурна 
композиція, що височить на березі Дніпра,—

«Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь».                                                          
Як і попередні твори митця, вона вражає своєю

досконалою пластикою.



Одним із основних 
монументальних 
творів В. Бородая є 
монумент 
Батьківщини-матері 
в меморіальному 
комплексі 
«Український 
державний музей 
історії Великої 
Вітчизняної війни 
1941 —1945 років» у 
Києві.



У своїй творчості В. 
Бородай звертався і до 
станкової пластики. 
Найбільше його 
цікавили портрети, в 
яких митець намагався 
розкрити внутрішній 
світ людини. До творів 
скульптора належать 
портрети П. Панча, П. 
Тичини, Л. Ревуцького, 
Т. Яблонської та ін.



Значною віхою у творчості 
митця став пам’ятник Лесі 
Українці в Києві. Образ цієї 
мужньої, надзвичайно 
талановитої жінки 
полонив увагу скульптора 
на багато років. Майстер 
намагався передати у творі 
не тільки вольовий 
характер, а насамперед 
жіночність поетеси.



Василь Бородай
Музи



Леонід Молодожанин-Лео Мол

Вашингтонський пам’ятник Тарасові Шевченку. 
Л. Молодожанин



М. Епштейн 
Архип 

Скульптор М. Епштейн і в
кубістичні свої рисунки початку
1920-х вносив гротеск і
гіперболу; його тодішні
«персонажі на шарнірах» були
схожі не лише на пікассовських,
а й на шевський манекен будь-
якої києвоподільської майстерні.

Скульптурам Епштейна
притаманна кубістична
аналітичність, енергетична
зосередженість форми.

Модернізм



Олександр Архипенко – новатор, засновник кубістичної скульптури, вперше 

відкрив мистецькі й життєві таємниці в рідному Києві. Трипільська кераміка і мозаїка 
Софії – первинні джерела, що довго живили творчий темперамент. Мало хто знає, що 
італійський скульптор Маріо Саля, який виконав з бетону химери для відомого будинку 
Владислава Городецького в Києві, був серед перших учителів Архипенка.



Погруддя Тараса Шевченка
та Івана Франка в парку 

Рокфеллера 
у Клівленді. 1940.

http://storinka-m.kiev.ua/product.php?p_id=2749


Жанна Ельфатівна Кадирова (1981, Бровари) —
українська художниця та скульпторка

https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8


Михайло Рева — одеський скульптор



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати мистецький проєкт

“Скульптурні портрети українських
митців

Або
“Скульптурна Шевченкіана в Україні та

поза її межами

Домашнє завдання присилати на
електронну пошту

irinanikolaevna1977@ukr.net

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

