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КТУАЛЬНІСТЬ 

ДОСЛІДЖЕННЯ

полягає в усвідомленні багатства

духовних скарбів українського

народу, його світогляду, вірувань

наших предків, допомагає збагнути,

який великий морально-етичний

потенціал містить українська

культура, перлини якої створені в

нашому краї.
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ета - дослідження мотивів, тематики народних міфів,

що стали поштовхом для створення мозаїк у

середині 60-х років ХХ століття на Донеччині під

керівництвом Г. Синиці, встановлення

взаємозв’язки творів різних видів мистецтва

(монументального та художньої літератури).

Практична значимість за результатами дослідження

складений перелік матеріалів до уроків мистецтва,

української мови та літератури, історії рідного краю

на яких можна запропонувати вивчення

краєзнавчого матеріалу за мозаїками, що збереглися

на Донеччині.
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16
Георгій Синиця
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творці українського монументалізму спиралися на

народне мистецтво, активно зверталися до мотивів,

тематики української міфології.



18

Національні мотиви в мозаїчних панно в екстер’єрі

донецької експериментальної школи №5 

Перше панно - «Космос» - відображає символічну жар-
птицю в її космічному русі.

http://dongeosociety.ru/wp-content/uploads/2016/05/2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81.jpg
http://dongeosociety.ru/wp-content/uploads/2016/05/2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81.jpg


19

Друге панно — «Стихія води», 

яку символізували риби і медуза.



20



21



22



23

Шосте панно - «Верба» - символізує пейзаж України. 

Там, якщо придивитися, то можна побачити на стовпі

дерева обриси фігури людини, тобто пращурів-українців
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Сьоме панно - «Тваринний світ» -

фантастичні тварини і гілка дерева.
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Восьме панно - «Сонце», символізує, на думку 

сьогоднішніх мистецтвознавців, рух сонячної енергії як 

одного з символів життя на планеті Земля.
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Замість «Прометеїв» повинна була бути «Україна»
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Монументальні мозаїчні твори демонструють

поступове подолання залежності від натури і

відмову від принципів станковості, появу рис

монументальності під впливом «суворого стилю»,

а згодом і бойчукізму, проникнення у твори

національної атрибутики та врешті-решт

застосування формальних напрацювань для

вирішення нової тематики і змісту.
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