
КІРОВОГРАДСЬКА
МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ГРЕК СНІЖАНА ПЕТРІВНА, 9 клас, Панчівська загальноосвітня школа І˗ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області.
Наукові керівники: Кириченко Олена Іванівна, доцент кафедри образотворчого
мистецтва та дизайну Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, кандидат мистецтвознавства;
Добровольська Ольга Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Панчівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області, керівник гуртка «Мистецтвознавство» Новомиргородського
районного центру дитячої та юнацької творчості.

СИМВОЛІЧНІ ОБРАЗИ В ЖИВОПИСІ 
АНДРІЯ НАДЄЖДІНА (М. КРОПИВНИЦЬКИЙ)

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: живописний світ А. М. Надєждіна ˗ 
заслуженого художника України з міста Кропивницького.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: символічні образи в живописних
творах митця.

А. М. Надєждін. Мамай-захисник
Сайт художньо-меморіального музею  

О. Осьмьоркіна еhttps://cutt.ly/Fgxwimy

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: інтерпретація та систематизація розмаїття
смислових значень тео-, антропо- та зооморфних образів у художніх
творах Андрія Надєждіна.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: визначити впливи  різних мистецьких 
явищ на творчість митця; дослідити роль символічних образів та 
специфіку функціонування алюзій; систематизувати уживану символіку;  
виявити особливості новаторства митця у трактуванні символів.

• здійснено аналіз візуальних та 
тематичних особливостей символіки 
художніх образів;

• визначено специфіку фольклорних, 
літературних та біблійних алюзій в 
картинах;

• узагальнено та систематизовано 
найбільш уживані типові та авторські 
образи в картинах;

• створено таблицю типових 
«надєждінських» символів та їх 
тлумачення.

Матеріалами для дослідження символічного змісту творів художника слугували його картини, знайомство
з якими відбувалося в майстерні та музейних фондах.
Методологічною основою роботи є теоретичні: історико-порівняльний, аналітичний, системний та 
узагальнюючий методи, а також емпіричні: спостереження, бесіда та інтервʼю з художником.

Абстрактні геометричні знаки (меандр (спіраль), коло, трикутник, овал, квадрат, Х-подібні фігури, 
стрічки, ромб) виступають у творах А. Надєждіна як ключові, символотворчі композиційні елементи.

Образ  Берегині у творах митця – один із найулюбленіших: в кожній роботі є або присутність жіночого
начала, або ж натяк на його існування. Це пояснюється християнською та морально-етичною системою 
цінностей світогляду митця. Архетип  дому проходить еволюцію від конкретного будинку дідуся і бабусі
через узагальнений образ рідного дому – України до загальнолюдського усвідомлення: наш дім – Всесвіт.

Зооморфні образи Андрія Надєждіна ґрунтовно продумані, композиційно осмислені й несуть важливе 
символічне навантаження як алюзії та образи-архетипи.

А. Надєждін. Спалах дитячого
хвилювання за чашкою 
кави або Капелюшок.

Сайт художньо-меморіального музею  
О. Осьмьоркіна https://cutt.ly/Hgz4kyS 

А. Надєждін. Упала зірка
у степу далекім.

Сайт художньо-меморіального музею  
О. Осьмьоркіна https://cutt.ly/Agz4sAG

МАТЕРІАЛИ, ХІД ТА МЕТОДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ:

Інтерпретація геометричних знаків у живописі Андрія Надєждіна

Символічний характер образів Берегині і дому

Зооморфні образи в живописному мистецтві А. Надєждіна

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ:
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