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Україно моя! Чисті хвилі ланів,

Променисті міста, голубінь 

легкокрила!

Україно! Сьогодні звірів-ворогів

ти грудьми вогняними зустріла

…

Мати ніжна моя! Знай: по бурі 

тяжкій

Перемога засяє дзвінка і погідна.

Славен буде в народах священний 

твій бій,

Славен серп твій і меч твій, свята 

моя, рідна!

Ці слова були написані поетом 

Максимом Рильським у 1941 році.

Але якими болючими вони є зараз…

Художник Ольга Гайдамака





 Алегоричним є художній образ, 

який приховує реальну особу 

(явище, предмет) за допомогою 

конкретних асоціацій. Наприклад, 

сова - це мудрість, а Батьківщина 

-мати.

 Окрім літератури, алегорію 

застосовують в живописі та 

скульптурі, в театрі та кіно.



У своїх полотнах

видатні художники

світу зображували

алегоричні образи

країн. На цих

полотнах кожен із

задуманих образів

поєднано із

зображенням лю-

дини у переплетінні

з красою природи та

особливими рисами

того чи іншого народу.

Таким чином, при

розгляданні кожної

репродукції зверніть

увагу на постать або

портрет людини, її одяг,

прикраси, знаряддя.



Творчі майстри 
та художники-
початківці знов 
звертаються до 
образу України-
матері , 
України- рідної 
Землі.



Використовуючи жанр 

портрету, створимо 

алегоричний образ 

Батьківщини-матері

Алгоритм виконання 

роботи

 Пригадаємо 

пропорції  та правила 

побудови обличчя 

людини.

 Продумаємо 

композицію роботи 

та по своїм задумам 

створимо ескізи 

майбутньої роботи.

 Перенесемо 

найбільш вдалий 

ескіз на папір.

 Виконаємо роботу в 

техніці живопису, 

графіки чи 

скульптури ( на ваш 

розсуд). 

Постараємось 

передати наші 

почуття та емоції.





Україно, п’ю твої зіниці

Голубі й тривожні, ніби рань.

Крешуть з них червоні блискавиці

Революцій, бунтів і повстань.

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

Ради тебе перли в душі сію,

Ради тебе мислю і творю …

Василь Симоненко







Можна 

художньо

обробити 

свої особисті 

«аватарки» 

на сторінках 

соціальних 

мереж

Україна –

це Я!

Мої думки, 

моє щастя,

Мої мрії!


