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ТЕМА РОЗПИС. 

1. Загальні відомості про розпис. 

2. Виконання тонованих рисунків під ліпні вироби. 

3. Послідовність виконання тонованого рисунку ліпного виробу 

 

Настінний розпис 

Протягом віків в Україні формувалися регіональні особливості 

декоративного розпису з своєрідною образною стилістикою. Розписи широко 

використовували для орнаментації житла, керамічних і дерев’яних виробів, у 

текстильній та порцеляново-фаянсовій промисловості, поліграфії. 

Ще на ранніх стадіях розвитку людина прикрашала розписами своє житло. 

Настінні розписи відомі ще в Стародавньому Єгипті (3—1 тис. до н. є.), Урарту (1 

тис. до н. є.), Індії (VI—VII ст. н. є.), Середній Азії(VII—VIII ст. н. є.) та інших 

країнах світу. 

Наші далекі пращури займалися окрім господарської діяльності ще й 

мистецтвом, зокрема декоративним розписом. Свої вироблені традиції вони 

передавали із покоління в покоління, і багато чого дійшло до нас в узорах 

рушників, писанок, кераміки, розпису жител. Варто ознайомитись зі зразками 

трипільської (V—II тис. років до н. є.) культури, яку близько 100 років тому було 

відкрито вченими. 

За словами науковця М. Шуня,модельки трипільських хат, знайдені під час 

розкопок, вказують, що хати розмальовувалися і зовні, і з середини, цей звичай 

зберігся в українських селах і досі. Але слід визнати, що п'ять тисяч років тому 

трипільці малювали свої хати естетично досконало і барвистіше. Тепер мистецтво 

стало приватніше, інтимніше.За «трипілля» мистецтво було декоративніше, 

розраховане на «більші площі й дальші в відстані сприйняття». В середині хати 

вражала око трипільська піч із лежанкою, милувала зір розмальованим комином і 

розписаною керамікою. 

Після трипільської доби декоративний розпис продовжував існувати. Є 

свідчення, що язичницькі й князівські будівлі розписувалися розкішними 

орнаментами, як на дереві, так і на мурованих стінах. 

Із XVI ст. в настінному розписі вже виразно проявляються риси 

національної самобутності (Онуфріївська церква в с. Лаврові та церква Святого 



Духа в с. Потеличах на Львівщині). У XVII ст. настінним розписом було 

оздоблено церкви Воздвиження та Святого Юра в Дрогобичі, Троїцький собор 

Густинського монастиря на Слобожанщині. У XVIII — на початку XIX ст. 

настінні розписи збагачувалися місцевою тематикою, українським типажем. 

Відомо, що народний настінний розпис набув особливого поширення в 

Україні в останні десятиліття XIX — першій третині XX ст. Про розписування 

селянських будівель в Україні ми знаємо з пісень, художньої та етнографічної 

літератури. Відомості про розписані житла знаходимо в повісті М. В. Гоголя «Ніч 

перед Різдвом». Так, вікна хати коваля Вакули були обведені червоною фарбою, а 

на дверях зображені «козаки на конях із люльками в зубах». Т. Г. Шевченко в 

поемі «Марія» (1848) дає опис хатнього настінного розпису орнаментального 

характеру. Найпоширенішим видом народного декоративного малювання був 

настінний розпис селянських хат, комор і деяких надвірних споруд. У більшій 

частині Полтавщини і Чернігівщини та в північних областях України настінний 

розпис не прижився. 

Орнамент народних настінних розписів і оздоблення інтер'єру та екстер'єру 

хат і господарчих будівель в окремих районах мають виразні особливості. Так, на 

Поділлі стіни хати, орієнтовані на північ і захід, розписували переважно 

рослинним геометричним орнаментом жовтими і червоними глинами, а розпис 

центральної частини тісно пов'язували з архітектурою будівлі, її конструкцією. 

Орнаменти розпису хат мали багато спільного з орнаментикою килимів і 

вишивок.Зовні будівлі оздоблювали орнаментальними кольоровими фризами, 

розміщеними під стріхою вздовж центральної стіни. На цій же стіні малювали 



орнаментальні смуги довкола дверей і вікон, а в окремих областях зображали 

квіти на простінках між вікнами. 

Внутрішні розписи хат зазвичай багатші та різноманітніші від зовнішніх. 

Головним місцем для розписів і композиційним центром оздобленого 

інтер'єру був комин печі. Його розписували навіть сюжетними сценками. 

Важливу роль в інтер'єрі української хати відігравала запільна стіна. На ній 

малювали «килим», адже його не міг придбати простий селянин. Розписували 

також сволоки, простінки між вікнами на центральній стіні, іноді розмальовували 

фризом смугу над вікнами на центральній і причілковій стінах, а в деяких 

областях і стелю. На Вінниччині, Одещині й Дніпропетровщині розмальовують не 

лише печі, а й грубки і навіть пічні заслінки. Розписи Дніпропетровщини менші за 

розміром і в межах кожної композиції мають значно більше дрібних деталей. 

Заповнення великої площини досягалося ритмічним і багаторазовим повторенням 

одного й того самого мотиву. Характерним для Дніпропетровщини є і те, що в 

одному орнаменті можна побачити поряд і декоративне, і реалістичне зображення 

рослини. Цей прийом спостерігаємо в розписах хат Петриківки, Могильова — в 

трактуванні малюнка листків. 

На початку XX ст. окремі народні умільці розписували інтер'єр та екстер'єр 

хати на замовлення не лише в своїх, а й у сусідніх селах. Ця традиція 

продовжувалася й пізніше (оздоблення в'їздів у населені пункти, автобусних 

зупинок на транспортних магістралях, житлових подвір'їв, інтер'єру та екстер'єру 

веранд дитячих садків тощо). Гостра потреба в настінному розписі породила 

мальовку — виконані на окремому аркуші паперу елементи того самого 

настінного розпису. Слід зазначити, що більш сучасніші настінні розписи в 

кожній місцевості теж мають свої особливості. Наприклад, якщо в розписах 

Хмельниччини переважає рослинний дещо геометризований крупний орнамент у 

біло-червоно-коричневій гамі на темно-сірому або чорному тлі, то розписи 

Вінниччини складніші за орнаментальною композицією, різноманітніші за 

мотивами і виконувались не на темному, а переважно на світло-сірому тлі, що 



давало змогу за допомогою білої фарби зробити малюнок легким, контур тоншим, 

орнамент ажурнішим. 

Тонування - один із способів декорування ліпних виробів з гіпсу. Вона 

застосовується поряд з патинуванням, покриттям позолотою і фарбуванням. При 

бажанні на гіпсовій поверхні методом тонування можна створити імітацію 

бронзи, чавуну, слонової кістки та інших матеріалів. Як тонувати вироби з гіпсу? 

Перш ніж приступити безпосередньо до тонування, необхідно добре просушити 

виріб. З цією метою його поміщають в бокс, температура повітря в якому 

становить 25 градусів Цельсія, потім її підвищую до 45 градусів Цельсія, а після 

цього, на фінішному етапі, температура становить вже 55 градусів Цельсія. 

Температурний режим не можна порушувати, це може привести до деформації 

ліпнини, а не прискорить процес. Наступні дії залежать від того, який саме 

результат необхідно отримати :. 

1. Тонування під мармур і теракоту. 
 

Після підготовки гіпсовий виріб двічі обробляють гарячою оліфою або 

розведеним шелаком і каніфоллю в технічному спирті. Просочення здійснюється 

за допомогою широкого флейцевого пензлика. Подібне просочення зменшує 

гігроскопічність гіпсу, що захищає його від появи грибка, адже очищення гіпсової 

ліпнини від цвілі - процес клопіткий і малоприємний. Після обробки виріб знову 

просушують. Покриття оліфою дозволяє надати ліпному виробу вид старовинного 

мармуру, а обробка шеллачним лаком імітує теракоту. 



2. Глянцевий тонування. 

Надати гіпсової ліпнини глянсовий блиск дуже просто. Для цього поверхню 

декору обробляють розчином, що складається з воску, скипидару або бензину, а 

також незначної кількості масляної фарби жовтого кольору. Після двох годин 

ліпнину варто до блиску натерти м'якою текстильної серветкою. 

3. Тонування під кістку. 

Імітація слонової кістки на поверхні гіпсу вимагає обробки спеціальним 

мильним розчином, який готується з 30 грам подрібненого білого мила, 

розведеного в літрі киплячого молока. Коли розчин охолоне, їм покривають 

гіпсове виріб за допомогою щетинною кисті. Після цього декор полірують 

нітролаком, відтіняючи поглиблення олійною фарбою жовтого кольору. Для 

створення матового ефекту виріб натирають тальком. 

4. Тонування під бронзу. 

Для імітації бронзової поверхні застосовують олійні фарби відповідного 

відтінку. Фарбу наносять в три шари. Виступаючі елементи обробляються 

рідким розчином, виїмки - густим. Спочатку наносять світлий тон, а після 



його висихання по поверхні проходяться дрібнозернистою шліфувальною 

папером. Другий шар повинен бути темнішим, його створюють за 

допомогою більш густий фарби з додаванням бронзового порошку. Коли цей 

шар висохне, відразу приступають до наступної обробці. 

Для третього шару фарбу розводять скипидаром, в якому заздалегідь 

розчинений бджолиний віск, що надає поверхні матовість. Третій шар ще до 

повного висихання трохи знімають на опуклих елементах візерунка. Потім 

виріб натирають м'якою тканиною з тальком. Якщо будь-які ділянки 

вимагають затемнення, то їх обробляють сумішшю тальку і порошку окису 

хрому. 

5. Тонування під чавун. 

Для створення ефекту чавунної поверхні ліпнину обробляють фарбою темно- 

сірого кольору. Після висихання декор натирають сумішшю графіту, муміє, 

охри, білил і ультрамарину. Для додання виробу блиску використовують 

розчин силікатного клею з невеликим об'ємом гліцерину. 

 

 

 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ : 

1.Характерні риси настінного розпису XVI c. 

2.Що таке тонування 

3.Який вид ліпному виробу дозволяє отримати покриття оліфою. 

4.Обробка яким розчином дозволяє отримати імітацію слонової кістки на 

поверхні гіпсу. 


