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Мета прентації:  

Продемонструвати ровиток українського 

живопису першої половини ХХ ст. 



Зміст 

1.Романтичні настрої в живописі початку ХХ ст. 

2.Георгій Нарбут - визначний графік сучасності. 

3.Український авангардизм 

4.Живопис України під час Другої Світової війни 

та в повоєнний період. 

5.Висновки. 



Романтичні настрої в живописі початку ХХ ст. 

Пейзажний живопис. Побутовий жанр. 

Приклад побутивізму                                  

В. Пимоненко. Київська квіткарка, 1908 р.  

Розквіт пейзажного живопису        

К. Костанаді. Галки. Осінь, 1915 р.  



Романтичні настрої в живописі початку ХХ ст. 

Портретний живопис. 

І. Труш. Портрет Івана Франка,1913 р. О. Новаківський. Портрет Галини 

Голубовської. (1929-1930 рр.)   



Романтичні настрої в живописі початку ХХ ст. 

Історична тематика. 

В мистецтві ХХ ст. виникає також історична тематика, 

Майстер батального жанру Микола Самокиш створив ряд 

масштабних картин на історичну тематику(“Бій Максима 

Кривоноса з Яремою Вишневецьким” ), Фотій Красицький 

також звертився в деяких своїх роботах до історичного жанру 

(“Гість із Запоріжжя” ). 



Георгій Нарбут визначний графік сучасності. 

 
 

Творчість Георгія Нарбута — це 

яскрава сторінка в українському 

мистецтві. Його цілком справедливо 

називали одним з найвизначніших 

графіків сучасності. Визначним 

досягненням Нарбута і всієї української 

графіки є його «Українська абетка» 

(1917). Георгій Нарбут є оформлювачем 

банкнот української гривні доби УНР.  



Український авангардизм. 

К. Малевич, О. Богомазов 

Одночасно із 
світом, в українській 
культурі розвивається 
авангардизм. К. 
Малевич – один з 
найяскравіших 
представників цього 
напряму, засновник 
сумерматизму.О. 
Богомазов – в своїх 
працях описав стиль 
кубофутуризм 

К. Малевич, Суперсматизм. 

О. Богомазов, Кубофутуризм. 



Український авангардизм.  

М. Бойчук та “бойчуківство” 

М.Бойчук  український художник, маляр-монументаліст, 
лідер групи «бойчукістів». Група митців, так званих 
«бойчукістів», що утворилася під його началом (Микола 
Касперович, Софія Бодуен-де-Куртене, Софія Налепинська), 
свідомо пішли на авторське самозречення, працюючи 
колективно.  



Живопис України під час Другої Світової війни 

В умовах воєнного часу, в 

живописі переважають 

агітаційно-масові форми, 

плакатна графіка.  

Загалом великі митці на полі 

бою збирають натхнення і 

інформацію для майбутніх 

творів, що ми і бачимо в 

творчості повоєнного періоду. 

 

Воєнний плакат «Слава героям 

партизанам». Горілий Павло Петрович 



Живопис України в післявоєнний період 

Післявоєнний живопис, в свою 

чергу, поділяється на два основні 

напрями:  героїчний і побутовий. 

О. Будников. Стоять насмерть 

 

В. Костецкий. Повернення 

Т. Яблонська, Хліб 



Висновки 

 

В цій презентації наведений розвиток 

українського живопису першої половини 

ХХ ст., основні жанри і течії, та вплив на 

них історичних подій того часу. 



Дякую за увагу! 


