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Пам'ятник покровителю Харкова 
22  серпня  2010  року  відбулося  урочисте  відкриття  пам'ятника 

Священномученику  Архієпископу  Харківському  Олександру  —  небесному 
покровителю столиці Слобожанщини. 

Пам'ятник виконано у класичному стилі. У одній 
руці Святий Олександр тримає Євангеліє, а іншою — 
ніби благословляє харків'ян. Бронзова фігура заввишки 
5  метрів.  З  боків  п'єдесталу  —  барельєфи  із 
зображенням церкви, де Святителю судилося служити

свій  останній  перед  ув'язненням  молебен,  та 
храму, збудованого на його честь. Автор пам'ятника — 
молодий  скульптор  Ганна  Іванова.  Цей  монумент 
завершив  цілісний  архітектурний  ансамбль  рекон-
струйованого  Свято-Олександрівського  майдану,  що 
знаходиться у районі ХТЗ. 2005 року на честь Святого 
було зведено чудовий п'ятиглавий храм. 

Священномученик  Архієпископ  Олександр 
(Петровський) народився 23 серпня 1851 р. в м. Луцьку Волинської губернії в 
родині  диякона.  З  1917  р.  він  —  настоятель  Свято-Успенського  Псково-
Печерського  монастиря,  з  1934  р.  —  член  Тимчасового  патріаршого 
священного синоду, з травня 1937 року — Архієпископ Харківський. 28 липня 
1938  року  Архієпископ  Олександр  був  заарештований  НКВС  у  Харківській 
області за підозрою в контр-революційній пропаганді та агітації. 17 червня 1939 
року засудже-ний військовим трибуналом Харківського військового округу до 
10  років  ув'язнення.  5  січня  1940  року  вирок  було  скасовано,  а  справу 
повернено на дорозслідування,  але у травні  того ж року Владика Олександр 
помер у тюремній лікарні. 

Через  півстоліття  церква  долучила  його  до  лику  святих,  а  нетлінні 
останки  Святого  12  листопада  1993  року  перенесли  до  Благовіщенського 
собору. 2004 р. був освячений храм на честь Священномученика Олександра, 
якого православні вважають небесним покровителем міста Харкова. 

Барельєф Святої Тетяни 

25  січня  2011  року  у  вестибюлі  станції 
метро “Університет”  відкрили барельєф  Святої 
Тетяни — заступниці студентів. Його автори — 
молоді  харківські  художники-монументалісти 
Р.Мішин, Р.Блажко та А.Шестеріков. 

Щорічно  через  станцію  метро 
“Університет”  проходять  десятки  тисяч 
студентів.  Присутність  образу  Святої  Тетяни 
повинна  символізувати її  особливе  опікуваня 
учнівською молоддю.  Це знайшло своє  відображення у  тексті  таблички,  що 



супроводжує  барельєф:  “Да  принесёт  она  удачу,  вдохнувшая  любовь  к  
блаженным истинам, небесная покровительница студентов Святая Татьяна”. 

Останнім часом харківські вищі навчальні заклади активно долучаються 
до процесу творення скульптурного образу міста. 

Пам'ятники видатним ученим 
О.М.Ляпунову та Д.І.Багалію

Пам'ятники  двом  видатним  ученим  —  історику  Дмитру  Багалію  та 
математику Олександру Ляпунову були відкриті 17 листопада 2010 року біля 
південного корпусу Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. 
Ця подія відбулася з нагоди 206-ї річниці заснування вузу та Міжнародного дня 
студента.  Автори  монументів  —  скульптори  Олександр  Рідний  та  Ганна 
Іванова. 

Подарували  пам'ятники  університету  члени  його  наглядової  ради 
О.Ярославський та Ю.Сапронов (випускник університету). 

Олександр  Михайлович  Ляпунов  (1857-1918) —  великий  учений, 
педагог, корифей математичного природознавства, геніальний дослідник, який 

зробив  великий  внесок  у  становлення  і  розвиток 
української  школи  аналітичної  механіки,  започаткував 
основи теорії стійкості руху.

Історія харківської математичної школи, видатним 
представ-ником  якої  був  О.М.Ляпунов,  нерозривно 
пов'язана з історією Харківського університету. За часів 
роботи  в  університеті  (1885-1902)  О.М.Ляпунов 
опублікував  28  робіт  у  галузі  теорії  стійкості  руху, 

гідродинаміки,  теорії  потенціалу,  динаміки твердого  тіла,  небесної  механіки, 
теорії лінійних диференційних рівнянь з періодичними коефіцієнтами і теорії 
імовірностей. 

Дмитро  Іванович  Багалій  (1857-  1932) — 
вчений-історик,  громадський  діяч,  професор 
Харківського університету, автор близько 500 наукових 
досліджень,  навчальних  та  популярних  праць,  серед 
яких  ”История  города  Харькова  за  250  лет  его 
существования” (1905) та “Опыт истории Харьковского 



университета”  (1893-1898).  Д.І.Багалій  —  неперевершений  знавець  історії 
Слобожанщини,  фахівець  у  галузі  архівної  справи,  історіографії  та 
джерелознавства,  археології.  Він  очолював провідні  культурно-просвітницькі 
установи  міста  Харкова,  працював  ректором  Харківського  університету, 
харківським міським головою. Один із засновників Української академії наук. 

Пам'ятники О.М.Ляпунову та Д.І.Багалію — символ наукових традицій та 
досягнень Харківського університету. 

Пам'ятник Івану Кожедубу
У рамках  святкування  80-річного  ювілею 

Харківського  університету  Повітряних  Сил 
ім. Івана  Кожедуба  у  листопаді  2010  року  на 
його  території  було  відкрито  пам'ятник  тричі 
Герою  Радянського  Союзу,  маршалу  авіації 
Івану Микитовичу Кожедубу. Видатний льотчик 
свого часу закінчив Харківське льотне училище. 

Автор — скульптор Володимир Райченко. 

Пам'ятник Макаричу
У  2011  р.  до  70-річчя  інженерно-авіаційного  факультету  Харківського 

університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба поблизу навчального аеродрому 
встановили  пам'ятник  авіатехніку.  У  постаті  можна  впізнати  авіамеханіка 
Макарича, роль якого зіграв актор О.Смирнов у легендарній кінострічці “У бій 
ідуть лише старі”.

Організаторами  збору  коштів  на  встановлення  пам'ятника  стали 
випускники та працівники факультету. На думку авторів ідеї скульптури, цей 
персонаж  є  яскравим  представником  своєї  професії.  За  словами  скульптора 
О.Шевчука,  найскладнішим  було  передати  емоції  авіамеханіка.  Макарич 

дивиться у далечінь, чекає і сподівається, що його льотчик 
Маестро  повернеться  з  бойового  вильоту  живим.  На 
постаменті пам'ятника викарбувана його знаменита фраза: 
“Найважче у нашій професії — чекати”. 



Пам'ятник програмісту
У Харкові вже існує декілька пам'ятників, 

присвячених  представникам  різних  професій: 
аптекарю,  метробудівнику,  музиканту, 
вчительці.  На  честь  80-річчя  з  дня  заснування 
Харківського  національного  університету 
радіоелектроніки  встановили  пам'ятник 
програмісту.  Бронзовий  комп'ютерщик  з 
відкритим  ноутбуком  сидить  на  лавці.  Його 
герой  —  узагальнений  образ  комп'ютерного 
генія,  звичайного  програміста  та  просто 

студента. Поряд з ним можна присісти, зазирнути в екран та потерти клавіатуру 
на удачу перед екзаменом. 

Автори композиції скульптор Р.Блажко та дизайнер В.Гончаренко. 

Алея зірок 
Щороку  зіркові  гості  Міжнародного  фестивалю 

короткомет-ражного  кіно  “Харківський  бузок” залишають  на 
згадку про візит до нашого міста відбитки своїх долонь. 

Ця традиція у м. Харкові зародилася ще у 2009 р. на І-му 
фестивалі,  а  втілилася  наступного  року  на  ІІ-му  фестивалі. 
Саме  тоді,  16  травня  2010  року,  у  саду  ім.  Т.Шевченка 
відкрилася  Алея  зірок  і  з'явилися  перші  стели  з  бронзовими 
табличками,  на  кожній  з  яких  вказано  ім'я  знаменитості  та 
викарбувано відбиток долоні. 

Кожного року Алея почесних та зіркових гостей фестивалю “Харківський 
бузок” поповнюється новими іменами. 

2009 рік — І фестиваль: 
 Мілен Демонжо — французька актриса
 Богдан Ступка — український актор, режисер 
 Володимир Дашкевич — композитор 
 Алла Сурікова — режисер 



2010 рік — ІІ фестиваль: 
 П'єр Рішар — французький актор 
 Наталя Фатєєва — актриса 
 Катя Ченко — французька актриса 
2011 рік — ІІІ фестиваль: 
 Жан-Поль Бельмондо — французький актор 
 Шарль Жерар — французький актор 
 Олексій Петренко — актор 
 Максим Дунаєвський — композитор 
 Остап Ступка — актор 
 Борис Токарєв — актор 
 Людмила Гладунко — актриса. 

Пам'ятний знак “50-та паралель”

10 жовтня 2010 року. Ця “магічна” дата була ознаменована відкриттям у 
саду ім. Т.Шевченка пам'ятного знаку 50-ій паралелі, яка проходить через центр 

Харкова. Композиція включає 20 табличок з 
бронзи,  що  вмуровані  вздовж  алеї  саду 
пунктирною  лінією.  У  центрі  композиції 
встановлено  круг  діаметром  2  метра  із 
зображенням земної кулі,  на поверхні якої 
позначено декілька міст і  вказано відстань 
від  них  до  Харкова.  50-та  паралель 
проходить  через  12  країн,  серед  яких: 
Канада, Велика Британія, Бельгія, Германія, 
Чехія, Польща, Україна, Росія, Монголія та 

Китай. Але найбільше місто, що знаходиться на ній — Харків. Автор Сергій 
Фомічов. 

Екскурсія на подвір'я Концерну “АВЕК” 
Кожний відвідувач  подвір'я  Концерну  “АВЕК”  обов'язково  одержує 

потужний заряд позитивних емоцій. Звідки ж у Харкові з'явилися музиканти, 
хлопчик, що колупається у носі, та весела родина мавп? 

Спочатку  була  встановлена  потрійна  скульптурна 
композиція  з  шістьма  персонажами,  що  має  назву 
“Віолончельний  концерт” (2009),  а  згодом  з'явилася 
“Щаслива родина у справах” (2010). 

У центрі першої композиції — три музиканти. Але 
її  можна  легко  розвернути  і  побачити  цілий  оркестр. 
Навіть коли у дворі нікого немає, музикантам є для кого 
грати. Неподалік на лаві 

 примостився  маленький  слухач,  що  зосереджено 
колупається  у  носі,  а  поряд  лежить  фотограф,  який 



намагається усе відзняти і тому не помічає,  що його ногу птах зробив своїм 
сідалом. 

Чотири півтонні  бронзові  мавпи,  що склада-ють “Щасливу родину”, за 
словами  їх  автора,  не  грають  ролі,  а  живуть  у  своє  задоволення.  Вони 
виготовлені зі спеціального сплаву золота, срібла, бронзи та алюмінію. 

Створив  ці  композиції  відомий  скульптор  із  Ізраїлю  Франк  Мейслер. 
Роботи  автора  називають  унікальними,  вони  є  у  відомих  колекціях  та 
встановлені  у  різних  містах  світу:  пам'ятник  Колумбу  у  Мадриді, 
“Ієрусалимський фонтан”  в  Ієрусалимі,  фонтан “FREEWHEELER” у  Москві, 
“Тора” у Мангеймі (Німеччина). Він брав участь в оформленні комплексу на 
Поклонній  горі  у  столиці  Росії.  Найвідоміша  його  скульптура  — 
“Ієрусалимська сфера”. 

До Міжнародного  дня  космонавтики  та 
50-річного  ювілею  польоту  у  космос  Юрія 
Гагаріна  Міжнародний  благодійний  фонд 
Олександра  Фельдмана  зробив  харків'янам 
незвичайний  подарунок  —  скульптурну 
композицію  “Планета  Харків” (художник 
М.Розенфельд). 

Подібного  артоб'єкта  в  Україні  ще  не  було.  Його  можна  вважати 
унікальним  для  нашої  країни.  “Планета  Харків”  має  вигляд  глобуса,  його 
оформлення витримано у традиціях 17-18 ст. На своєрідний путівник — шар 
діаметром  2  м  —  нанесені  основні  об'єкти  міста,  починаючи  з  видатних 
пам'ятників і закінчуючи звичайними. 

 



Літературний сад скульптур
У центрі міста, в одному з затишних харківських дворів є незвичайний 

сад скульптур. Це приватне зібрання Володимира Чепеля, але ознайомитися з 
експозицією мають змогу усі охочі. 

Відкритий  виставковий  майданчик  на  вулиці  Ольмінського  з'явився  у 
2001 р. Першим експонатом на ньому був пам'ятник А.Ахматовій (скульптор 
В.Кочмар).  2005  р.  бронзову  поетесу  перенесли  на  подвір'я  ресторану 
“Ермітаж”,  а  поряд  встановили  бронзовий  бюст  Б.  Пастернака  (скульптор 
С.Гурбанов). 

Спочатку існувала ідея продовжити алею поетів Срібного століття, потім 
розмірковували  про  вшанування  Ф.Достоєвського,  Л.Толстого,  Т.Шевченка, 
К.Брюлова, та свій вибір замовник зупинив на образі В.Висоцького (скульптор 
В.Кочмар).  Згодом  “сусідом”  став  М.Булгаков  (скульптор  А.Самойленко), 
поруч  з  яким  на  лаві  сидить  кіт  Бегемот,  персонаж  роману  “Майстер  та 
Маргарита”. 



Восени 2011  р.  встановили  пам'ятник  поету  М.Гумільову.  Автор 
(скульптор  В.Кочмар)  переглянув  багато  фотографій  поета,  перечитав  його 
вірші, але найбільше йому сподобалася світлина, на якій М.Гумільов постав у 
військовій формі. Так з'явилася документальна скульпту-ра за фотографією. 

Як  стверджує  В.Чепель,  Літературний  сад  скульптур  буде 
поповнюватися. Усього планується встановити 13 монументів. Зараз іде робота 
над образами В.Шукшина і Л.Толстого. 



Додаток
П А М’ Я Т Н И К И Х А Р К О В А*
Хронологічна таблиця

2010 Пам'ятник Священномуче-
нику Олександру, 
Архієпископу Харківському 

ск. Г.Іванова Свято-Олександрівський 
майдан (ХТЗ)

2010 Пам'ятник Кожедубу І.М. 
(1920-1991), льотчику, тричі 
Герою Радянського Союзу 

ск. В.Райченко вул. Сумська, 77/79, 
територія Харк. 
університету Повітряних 
Сил ім. Івана Кожедуба

2010 Пам'ятник Ляпунову О.М. 
(1857-1918), вченому, 
педагогу

ск. О.Рідний, 
Г.Іванова. 

майд. Свободи, 6, біля 
південного корпусу 
Харк. нац. університету 
ім. В.Н.Каразіна 

2010 Пам'ятник Багалію Д.І. (1857-
1932), вченому-історику, 
громадському діячеві

ск. О.Рідний, 
Г.Іванова. 

майд. Свободи, 6, біля 
південного корпусу 
Харк. нац. університету 
ім. В.Н.Каразіна 

2010 Пам'ятний знак “50-та 
паралель”

авт. С.Фомічов сад ім. Т.Шевченка 

2010 Алея зірок сад ім. Т.Шевченка 
2010 Пам'ятник програмісту ск. Р.Блажко, 

дизайнер 
В.Гончаренко

пр. Леніна, 14, територія 
Харк. нац. університету 
радіоелектроніки 

2011 Барельєф Святої Тетяни худ.-мону-
менталісти 
Р.Мішин, 
Р.Блажко, 
А.Шестеріков 

станція метро 
“Університет” 

2011 Пам'ятник Макаричу, 
авіамеханіку

ск. О.Шевчук територія аеродрому 
Харк. університету 
Повітряних Сил 
ім. Івана Кожедуба

2009-
2011

Скульптурні композиції на 
подвір'ї Концерну “АВЕК”: 
“Віолончельний концерт” 
(2009), “Щаслива родина у 
справах” (2010) , 
“Планета Харків” (2011) 

ск. Франк 
Мейслер, 
Арьє Овадія

худ. 
М.Розенфельд

вул. Сумська, 48 



2001-
2011

Літературний сад скульптур ск. В.Кочмар, 
С.Гурбанов, 
А.Самойленко

вул. Ольмінського 

*  —  початок  див.  “Пам'ятники  Харкова:  зв'язок  часу  і  культур”  : 
методико-бібліографічні матеріали / Харківська обласна бібліотека для дітей ; 
уклад. В.М.Лупіцька ; ред. С.М.Загревська. – Х., 2010. – 30 с. 
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путівник / Харківська обласна бібліотека для дітей ; уклад. В.М.Лупіцька. – Х., 
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Шановні друзі! Погляньте, скільки всього нового та цікавого кожного року з'являється 
у сучасному образі Харкова. За період 2010-2011 років у культурному житті міста відбулося 
багато подій: були встановлені нові монументи, деякі з вже існуючих — демонтували. 

Харківська  обласна бібліотека  для дітей  продовжує  серію публікацій,  присвячених 
пам'ятникам Харкова. Запрошуємо Вас за допомогою цього путівника здійснити невеличку 
заочну екскурсію містом та ознайомитися з новими артоб'єктами.
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