
ХІД ДОСЛІДЖЕННЯ:
 Аналіз втілення мотивів та образів античного мистецтва в світовій культурі.

 Визначення специфіки прояву архетипних мотивів і міфологічних образів античності в художній культурі Кіровоградщини XІX – початку XXI ст.

Скульптурна група на фронтоні музично-

драматичного театру.    https://cutt.ly/jYU8PIJ

ГРЕК СНІЖАНА ПЕТРІВНА, вихованка Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської міської ради.

Наукові керівники: КИРИЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА, доцент кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка, кандидат мистецтвознавства; ДОБРОВОЛЬСЬКА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, керівник гуртка «Мистецтвознавство»

Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської міської ради.

ТЕМИ І ОБРАЗИ АНТИЧНОСТІ 

В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ 

КІРОВОГРАДЩИНИ 

ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Спасо-Преображенський собор, 1813 
https://cutt.ly/AIBmK7z

Будівля колишньої чоловічої гімназії сер. ХІХ ст. 
https://cutt.ly/hIBbMRn

Будівля колишнього Юнкерського кавалерійського

училища в м.Єлисаветграді https://cutt.ly/MPHDP2a

М. Надєждін. Маскарад. Викрадення Європи, 1995  
https://avs-art.com.ua/collection/work/306

В. Кир’янов. Викрадення Європи, 2006-2010 
https://cutt.ly/ZI09H6e

Казначейство(колишній готель "Південний"), 

кінець ХІХ ст.  https://cutt.ly/6OwoPY7

РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
 Визначено, що архетипно-міфологічна основа античної спадщини сприйнята європейською та українською культурою як джерело мотивів, алюзій,

образів для інтерпретації їх на сучасному ґрунті.

 Виявлено, що античні мотиви в архітектурному просторі міста Кропивницького повʼязані з його військовим статусом в минулому, є історичними

асоціаціями та імпровізаціями на ордерні й міфологічні теми згідно з модними тенденціями або ідеологічними потребами часу.

 Зʼясовано, що митці Кіровоградщини в живописних та графічних роботах застосовують авторські підходи до інтерпретації «вічних тем і образів»,

звертаються до мотивів античної міфології, відкриваючи та аналізуючи через них загальнолюдські цінності.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: антична спадщина в сучасній українській
культурі. 

 ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: античні образи та мотиви в художній культурі
Кіровоградщини XІX – початку XXI століть.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: теоретичні (історико-порівняльний, 
аналітичний, системний, узагальнюючий) та емпіричні (спостереження, 
бесіда, інтервʼю).

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ: матеріалами для дослідження слугували
архітектурні споруди ХІХ – початку ХХІ століть, живописні та графічні 
роботи митців Кіровоградщини XX – початку XXI століть.

 МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: виявлення архетипних мотивів, міфологічних
образів та певних мистецьких форм античності в культурі
Кіровоградщини XІX – початку XXI століть.

 ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 З'ясувати особливості сприйняття античної спадщини європейською  

та українською культурою.
 Виявити мотиви античної культури в архітектурному просторі міста 

Кропивницького.
 Розкрити своєрідність утілення образів-архетипів античної міфології в 

живописі та графіці художників Кіровоградщини. . 


