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Група 41 

Предмет: Живопис 

УРОК № 1. 

ТЕМА:   «ВИДИ ЖИВОПИСУ» 

Тема уроку: Класифікація живопису по стильовому, по композиційному 

та тематичному ознаках. Цілковиті декоративні покриття (розпис 

культових споруд, настінні картини, панно, плафон, панелі). Техніки 

живопису: фрескова, темперна, силікатна, олійна. 

 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по класифікації живопису та      

                        технікам живопису. 

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. 

 

Класифікація живопису за тематичними ознаками: 
Жанри живопису: пейзаж, портрет, натюрморт, побутовий жанр, 

історичний жанр, релігійний. 

ПЕЙЗАЖ– жанр або окремий твір, у якому головним предметом зображення 

є природа. Виник в добу Відродження. За характером зображення 

розрізняють: ландшафт, ведута, марина, гірські, космічні, героїчні та ін. 

Пейзажисти: Левітан, Куїнджі, Ромадін та ін. Серед укр. Левченко, 

Орловський. 

Головний засіб вираження пейзажу – колір. Він має емоційну забарвленість, 

викликає певні почуття, формує настрій картини. 

Для сприйняття пейзажу особливого значення набуває перспектива. Пряма 

лінійна перспектива слугує художнику для зображення простору. Існують у 

пейзажі тонова та повітряна перспективи. 

Класифікація пейзажів: архітектурний, міський, парковий, морський, 

гірський, інтимний, індустріальний. 

Пейзажі бувають: епічні, романтичні, драматичні, філософські, космічні, 

підводні, ліричні, підземні. 

ПОРТРЕТ – зображення людини, або групи людей у якому відтворено 

вигляд людської індивідуальності. Портрети бувають: парні, групові, фас і 

профіль. За композицією портрети виконують як погруддя, поясні, на повний 

зріст. Разом з зовнішністю портрет відображає душевний стан людини. Жанр 

вважається складним бо: 



1) художник ніби залишається з зображеною людиною віч – на – віч, і часто 

ми не знаємо що це за людина. 

2) художник не просто відтворює людину, а думає про неї, розмірковує. 

НАТЮРМОТР – жанр, в якому художник виражає своє ставлення до 

дійсності через зображення предметів, котрі він поєднує спочатку в натурі, а 

потім на полотні смисловими та естетичними зв’язками. Головний зміст 

картин – це предмети (посуд, букети, квіти, овочі). 

Головна функція цього жанру – надати незмінності мінливому, закріпити 

нестійку красу. 

Художники: А. Єрдемі, Манайло…. 

ПОБУТОВИЙ ЖАНР – до нього належать твори, в яких відображено події 

повсякденного життя. На картинах побутового жанру немає портретів, хоча 

зображено людей. Побутовий жанр тісно пов'язаний з історичним і набуває 

рис зумовлених становленням та розвитком суспільства. Елементом 

побутового жанру є інтер’єр – зображення домівок, красу милих серцю 

речей, сцени домашнього побуту. Вигляд приміщення відображає інтерес, 

смаки, стиль життя, звички його мешканців. 

ІСТОРИЧНИЙ ЖАНР – жанр передбачає твори, що відображають значні 

для історії події. 

Цей жанр звернено переважно в минуле, але містить зображення нещодавніх 

подій, історичне значення яких визначається сучасниками. 

Основні види творів історичного жанру – історичні картини, розпис, рельєф, 

монумент, мініатюра, книжкова та станкова графіка. 

Художники: Кустодієв, Петров-Водкін, Дейнека. 

РЕЛІГІЙНИЙ ЖАНР – жанр основою якого становлять релігійні міфи та 

сюжети. 

ТЕХНІКИ ЖИВОПИСУ 

Першими художниками-монументалістами стали в доісторичній епосі 

первісні люди, розписуючи стіни печер зображеннями звірів, сценами 

полювань і так дальше. Доречі, печерний, наскальний живопис також носить 

назву петрогліфи та виконувався не тільки з допомогою жовтої, червоної і 

білої фарб, але і з застосуванням різців, примітивних інструментів для 

висікання зображень на камені. 

Для древніх єгиптян така техніка не втратила актуальності, але була 

модернізована: робочі поверхні – камінь та деревина вкривались шаром 

вапняку та гіпсу, смоли. Окрім того, почали використовуватись зелений та 

синій кольори. Зараз ця техніка живопису отримала назву темпера, тобто 

фарби на основі натуральних пігментів. 

В тому ж Древньому Єгипті зародився і клейовий живопис, що передбачає 

використання темпери та клею (рослинного чи тваринного походження). 

Також з тих часів стала відома і енкаустика – техніка воскового живопису 

написання картин розтопленими фарбами, яка була перейнята спершу 

античними художниками, а пізніше – грецькими іконописцями. 

Близько 2000 року до н.е. вже існувала фреска – малювання по сирій 

штукатурці. Як ви знаєте, ця техніка написання картин актуальна і по 

сьогоднішній день. 



Картина маслом – дуже древня техніка живопису, вона з’явилась ще у 

сьомому столітті до н.е. як мінімум в Афганістані, де було знайдено 

підтвердження цього факту. 

Акварель – техніка написання картин водорозчинними фарбами, була 

зароджена у другому столітті до н.е. 

Фарба, виготовлена із сажі – туш, таку назву носить і сам спосіб, дуже 

древній, використовувався для каліграфії та сумі-е. 

Китайці також винайшли гохуа, де використовуються туш та водяні фарби. 

Це друге століття до н.е. Ними ж була винайдена у чотирнадцятому 

столітті суха кисть – розтирання масляних фарб по паперовій поверхні. 

Століттям пізніше у світі з’явилась карнація – багатошарове накладення 

фарб. Завдяки цій техніці написання картин портрети та зображення людей 

стали виходити більш “живими” 

Гризайлем пишуть художники, котрі  підкорили градації одного кольору, 

зазвичай це сепія та сірий. 

Гуаш – нанесення зображень більш матовими та густішими фарбами, ніж 

акварель. Винайдена вона в Європі у шістнадцятому столітті. 

Знаменитий Леонардо да Вінчі винайшов сфумато – помякшення обрису 

фігур та предметів. З її допомогою можна передати навіть повітря, що 

огортає людей та предмети. В перекладі з італійської ця назва означає 

“зникаючий, наче дим”, затушований. Доречі, досі ніхто не перевершив цього 

майстра, який наносив шар фарби товщиною в декілька мікрон, при цьому 

весь шар фарб товщиною не перевищував 40 мікрон! 

Лесування – теж винахід Леонардо да Вінчі. Цю техніку написання 

картин також називають глізаллю. Вона полягає в нанесенні напівпрозорих 

тонів поверх основного шару фарби.   

Пастель – малювання крейдою та олівцями. Цей спосіб відомий з 

шістнадцятого століття, причому розрізняють три види: воскова, масляна та 

суха. 

Коли картини пишуться прямокутними мазками і(чи) цятками, то це –

 дивізіонізм чи пуантилізм, що виник в дев’ятнадцятому столітті. 

Енді Уорхолл став родоначальником акрилу – техніки написання 

картин водостійкими акриловими фарбами. 

Доречі, якщо ви хочете використати хоча б частину всього цього одночасно – 

це теж допустимо. Адже тоді ви будете писати картини змішаною технікою. 

ДЕКОРАТИ ВНИЙ РО ЗПИС – спосіб декорування інтер’єрів та екстер’єрів 

споруд, творів декоративно-ужиткового мистецтва; один з основних 

виражальних засобів монументально-декоративного мистецтва. Громадські, 

житлові та культові споруди оздоблюють настінними розписами (альфрейні 

розписи, фрески), народне житло – витинанками, мальовками. Здебільшого 

композиції відповідають архітектоніці споруд, підкреслюють її 

конструктивні особливості, інколи рівномірно покривають архітектурні 

елементи (так звана килимова композиція). До речі, може виконуватися 

безпосередньо на стіні, підлозі (розписна архітектурна кераміка), склепінні 

(плафон) або ж на полотні, що потім прикріплюється на поверхню стін 

(панно). Архітектурні споруди декорують фресками, розписують темперою, 

клейовим, рідше – олійним живописом, від 2-ї пол. 18 ст. – у техніці 



гризайль, від кінця 19 ст. – силікатним живописом. До речі – вид живопису 

декору побутовий, ритуально-обрядовий та декоративних виробів з дерева, 

глини, фарфору, фаянсу, шамоту, кістки, металу, скла, тканин. Має 

специфічні засоби виразності. Орнаменти та сюжетні зображення наносять 

темперою, олійними фарбами; тканини розписують пастою, розчиненою на 

піненні (надає малюнку рельєфності, подібно до вишивки). У декоративно-

ужитковому мистецтві існують кілька різновидів: підлаковий розпис, 

восковий живопис, підглазурований розпис, надглазурований розпис, 

підполивний розпис ангобами. Розмаїттям композицій вирішення та 

колориту відзначається керамічний розпис (декоративно-ужитковий посуд, 

декоративні вази і тарелі, архітектурні вставки, кахлі), розпис на дереві 

(мальовані скрині, мисники, столи, лави, божники, вулики, вази, ложки, 

миски, кухлі), розпис на склі (декоративно- ужитковий посуд), розпис 

писанок. Декоративний розпис виявляє або маскує пластичні особливості 

матеріалу; підкреслює призначення речі; конкретизує її зв’язок з інтер’єром 

чи довкіллям. Колорит, використання геометричних, рослинних, зоологічних 

та антропоморфічних орнаментів, композиційних схеми (стрічкові, розеткові, 

центрально-променисті; асиметричні, симетричні) залежать від виду 

декоративно-ужиткового мистецтва, від загальної форми виробів, 

локалізованих особливостей та часу їх створення. 

 

        Запитання до учнів: 
1. До яких жанрів живопису ми звикли? 

2. Які техніки живопису вам були відомі до сьогодні? 

3.Які нові техніки живопису для вас цікаві? 

4.Які техніки живопису ви зустрічали на вулицях вашого населеного пункта?   

 

Домашнє завдання: 

 Короткий конспект по темі. 

 Вивчити конспект по темі. 

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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