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Група 41 

Предмет: Живопис 

УРОК № 1. 

ТЕМА:   «ВИДИ ЖИВОПИСУ» 

Тема уроку: Види живопису. Живопис за практичним призначенням: 

монументальний, станковий, декоративний, декораційно-оформлюючий, 

іконопис , мініатюра, панорама, діорама. Монументальний живопис у 

архітектурному ансамблі. 

 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по видам живопису, детальне  

                        ознайомлення з кожним видом.  

Розвиваюча:  розвивати уяву та пізнавальні інтереси  до обраної професії,  

                        розвивати навички роботи в співпраці, формувати                    

                        увагу, спостережливість учнів, активність. 

Виховна:        виховати здатність учнів до відповідальності,    

                        самостійності, культуру  навчального процесу,   

                        повагу  до  обраної професії. 

 

На види живопис поділяється за практичним призначенням і 

буває: монументальний, станковий, декоративний, декораційно – 

оформлюючий і мініатюрний. 

Монументальний– великі розміри, узагальнення зображення і колориту, і 

прикрашає архітектурні споруди ззовні і всередині. Ним розписували стелі, 

стіни, вікна. Видами є: вітражи, мозаїки, фрески, настінні розписи. 

Станковий живопис– це картини виконані на станку, яким є мольберт. Вони 

можуть бути дуже малих розмірів, середніх. Самостійні твори, камерні, 

конкретні, довірливі.Родоначальником станкових картин були ікони і пар 

суни (світські портрети, написані на дерев’яних дошках) 

Декоративний– прикрашає приміщення, стелі, стіни, плафони, люстри різні 

панно. Від монументального відрізняється тим що панно пишеться на 

тканинах, заправляють в рамки і закріплюють (драпірують) на стінах, стелях 

над сходами. 

Декораційно – оформлюючий– у декораціях кіно, театру, святкового 

оформлення площ, вулиць, народних гулянь. Носить тимчасовий характер, 

але від нього залежить успіх спектаклю, виставки, театру тощо. 

Мініатюрний– характерний малими розмірами, особливою тонкістю 

виконання в емалі, гуаші, акварелі, олійному живопису. Мініатюру писали 

пташиним пір’ячком, тоненькими пензликами або голкою наносили фарбу 



через збільшене скло. Ним прикрашали віяла, медальйони, табакерки, записні 

книжки. Найпоширеніший вид – портрет у медальйоні. 

Діорама — стрічкоподібна, зігнута півколом живописна картина з переднім 

наочним планом (споруди, реальні і бутафорські предмети). Діораму 

відносять до масового видовищного мистецтва, в якому ілюзія присутності 

глядача в природному просторі досягається синтезом художніх і технічних 

засобів. 

Діорами розраховані на штучне освітлення і часто розташовуються в 

спеціальних павільйонах або музеях. Величезну роль в експонуванні діорами 

грають устаткування експозиційного залу і конструкція оглядового 

майданчика, а також світло і звук (музичний і дикторський супровід). 

Більшість діорам присвячена історичним битвам. Найширше діорама 

застосовується в музейній практиці як особливий спосіб подачі 

документального матеріалу, підкріплений образною емоційністю. 

Перша діорама була створена у Франції в 1822 році Луї Жаком Дагером, 

винахідником фотографії. Складні механізми і витончена гра світла разом з 

дзеркалами і запоною розмірами 22×14 м діорами Дагера і Бутона тримали в 

напрузі глядачів, перед якими кожні 15 хвилин мінялися сюжети: гори, руїни 

готичних замків, італійські пейзажі. 

Пізніше декоратором Гроніусом була створена діорама в Берліні, звідки 

в 1851 р. вона була переведена до Петербургу, де здобула популярність під 

назвою панорами Палермо. Відвідувачі входили всередину круглої будівлі і 

по сходах піднімалися в павільйон, з якого відкривався на всі боки вигляд 

на Палермо і його околиці. Павільйон знаходився як би усередині 

монастирської будівлі, двір якої був вистнлнний кам'яними плитами; поблизу 

було видно дзвіницю (все — живопис), з якою при настанні смеркового 

освітлення було чутно звуки дзвонів, які закликали до вечірньої молитви, що 

сприяло посиленню ілюзії, вироблюваною прекрасно написаною декорацією. 

Панора ма від грец. πανοραμα, утвореного від παν- все- і òραμα вид, видовище, 

похідного від όράω бачу, дивлюся, оглядаю — 

 Вид на місцевість згори, на далекий простір. Видовище чого-небудь на 

великому, широкому просторі (про будівлі, споруди і т. ін.) 

 Картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним 

предметним першим планом 

 Великих розмірів картина з рельєфним першим планом, часто з 

предметами, муляжами і т. ін. розташованими на підлозі перед картиною, 

вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає 

глядачеві ілюзію реального виду. Приміщення для демонстрації такої 

картини 

 Картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельця або скло 

створює враження об'ємності, рельєфності, перспективи 

 Фотографічний знімок або телевізійний кадр із широким (більше за 100°) 

кутом зображення 

 Оптичний прилад біля гармат, який дає можливість бачити будь-яку точку 

на 360° навколо і вимірювати кути на місцевості. 

 Перенесення, показ широкої картини життя у мистецькому творі або в 

літературі. Сукупність творчих засобів, що є в розпорядженні того чи 
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іншого виду мистецтва, окремого митця і т. ін. Твір мистецтва або 

літератури, який показує життя широко і всебічно. 

 

Монументальне мистецтво на Русі з'являється з проникненням в середовище 

нашого народу християнської релігії. Найбільш точні відомості щодо киян-

християн, охрещених разом з князем Аскольдом 3, належать до IX ст. А це 

означало, що Русь мала власну церковну організацію. Для культових відправ 

необхідні були церкви, для поклоніння — ікони, а для проведення відправ — 

книги, відповідно ілюстровані. 

Візантійське мистецтво пережило велику кризу, пов'язану з іконоборством. 

Русь увійшла в спільний творчий процес вже після того, як її було подолано. 

Швидким темпом формується християнське мистецтво. Угода князя Ігоря з 

греками незаперечно свідчить про успіхи християнізації в Києві, де вже 

існувала громада неофітів, а відправи відбувалися слов'янською мовою 4. 

Після підписання угоди з греками 912 р. "цесар же Леон, вшанувавши послів 

руських дарами — золотом і паволоками, і фофудіями, — приставив до них 

мужів своїх показати їм церковну красу, і палати золотії, і багатство, що було 

в них: золота безліч і паволоки, і каміння дороге, і страждання господні — 

вінець і гвоздіє, і багряницю, і мощі святих, повчаючи їх віри своєї і 

показуючи їм істинну віру, і тоді одпустив він їх у свою землю з честю 

великою" 5. 

З угоди 944 р. дізнаємося, що в Києві проживало чимало християн, які 

присягалися "в церкві Іллі, що над Ручаєм, кінець Пасинчі бесіди й хозар". 

Наявність соборного, інакше кажучи, кафедрального, храму, свідчить про 

існування ікон та богослужбових книг. Крім соборної церкви Іллі, в джерелах 

називаються церкви Миколая (на могилі Аскольда) та Софії, збудованої в 952 

р. княгинею Ольгою 6. 

Підкреслимо, що Київська Русь приєдналася до світового культурного 

процесу християнізації у IX—X ст. саме тоді, коли у Візантії запанували 

іконошанувальники і мистецтво почало розвиватися швидким темпом: 

створені численні мозаїчні та фрескові ансамблі, досягли високого рівня 

іконопис та оздоблення рукописів численними мініатюрами — невичерпним 

джерелом при доборі тем і сюжетів мозаїк, фресок та житійних ікон. 

Протягом тривалого спілкування з християнським світом наші пращури 

добре засвоїли нові естетичні вияви і вже були підготовлені до сприйняття 

досконалого візантійського мистецтва. 

Вирішальну роль у виборі віри відіграв естетичний момент, тому що коли 

наші посли "прийшли в Німці і бачили, як вони службу правили, а краси не 

побачили ніякої", а коли прийшли "в Греки" і перебували в храмі, то "не 

знали, чи ми на небі були, чи на землі, бо нема на землі видовища такого або 

краси такої""Київська Оранта за колоритом і малюнком належить до 

найвищих досягнень монументального мистецтва візантійського стилю, його 



київської малярської школи. Пропорції Богоматері Оранти бездоганно 

дотримані, а силует гармонійно ув язано з простором конхи; вона не губиться 

в ньому, як мозаїка Богоматері в Нікеї. Софійська мозаїка читається й 

сприймається ясно тому, що золоте тло завжди м'яко рефлектує. Вона 

сприймається не плоско, а начебто перебуває перед золотим тлом конхи, ніби 

ширяє в ньому, звідки б на неї не дивитися. Якщо в згаданих візантійських 

мозаїках Богоматері увагу приділено як матері Господа та уславленні щедрот 

і побожності імператорів, то в Києві поза Оранти набуває глибокого 

символічного змісту. В контексті монументального оздоблення, його 

сакрально-літургійного змісту вона уособлює Премудрість Божу, є 

правителькою, світовлаштувальницею, молебницею й покровителькою 

держави, столиці вірних "людей нових". Саме в зображенні Богоматері 

Оранти зайві будь-які інші атрибути й подробиці, не потрібні ні архангели, ні 

ктитори. Вона стоїть одна непохитна у вічності з молитовне піднесеними 

руками, як "стіна нерушима держави".Високий мистецький рівень небагатьох 

ікон першої половини XI ст. можна пояснити тим, що їх виконували ті самі 

митці, що клали мозаїку та писали фрески в київських храмах. Серед цих 

творів назвемо згадану ікону Георгія (1040 р.) з Успенського собору 

Московського Кремля, ікону Георгія з Юрієвого монастиря та ікону Петра і 

Павла з Софійського собору в Новгороді, їхні малярські прикмети — 

монументальний стиль і білильне вохріння, розміри, ідентичні розмірам 

постатей мозаїк і фресок Софійського собору (235 см), — вказують на те, що 

вони є творами київської школи. 

У XI ст. Існував лише один храм, названий на честь цього святого, 

побудований в Києві на замовлення Ярослава Мудрого і освячений у 1051 р. 

Другий собор (Святого Георгія) збудовано в Новгороді й освячено, згідно з 

недостовірною звісткою, у 1140 р. Саме з цього монастиря походить ікона 

святого на весь зріст. Св. Георгія (Юрія) на останній Іконі, як і київські 

мозаїки, написано на золотому тлі, на якому вимальовується монументальна 

постать святого з мечем, затиснутим в лівій руці й списом в правій. 

        Запитання до учнів: 

Види живопису. 

Станковий, монументальний, декоративний розписи. 

Іконопис, панорама, мініатюра, діорама. 

Монументальний живопис в архітектурі. 

Домашнє завдання: 

 Короткий конспект по темі. 

 Вивчити конспект по темі. 

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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