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Дата: 29.09.2021 

Тема:  Поняття «живопису» 

Мета: Охарактеризувати поняття «живопису», розкрити його призначення; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

     Живопис, скульптура, графіка становлять групу образотворчих мистецтв. Живопис - 

один з видів образотворчого мистецтва. Живописний твір створюється за допомогою фарб, 

нанесених на поверхню стіни, дошки, полотна, металу і ін. Живописець вибирає в 

навколишньому світі те, що відповідає його художньому завданню, видозмінює, 

підкреслює, узагальнює, прагне передати внутрішні якості людей і закони природи, свої 

переживання, своє ставлення до них. Головні засоби  виразності живопису: колорит 

(барвиста гамма, що емоційно впливає на глядача); композиція (співвідношення частин 

картини); перспектива (лінійна, зворотна, паралельна і ін.); світлотінь (розподіл світла і 

тіні), лінії і барвисті плями; ритм, фактура (характер живописної поверхні - гладкої або 

рельєфної). 

      За призначенням і характером виконання розрізняють монументальний, станковий, 

декоративний і театрально-декораційний живопис. До монументального живопису 

відносять настінні розписи (фрески) і мозаїки, вітражі, плафони, панно, нерозривно 

пов'язані з архітектурою, стіною (стелею, підлогою) будівлі, для якої вони створювалися; 

частково ікони і великі стулкові вівтарні композиції («Гентський вівтар» Я. ван Ейка, 1432). 

Монументальні твори не можна перенести в інший інтер'єр. Ікони, вівтарі, призначені для 

храмів, технічно можливо помістити в інший простір (зараз багато з них виставлений в 

музеях), проте, позбавлені природного оточення, вирвані з ансамблю, вони втрачають 

значну частину своєї дії на глядача. Художня мова монументального живопису 

відзначається строгістю і величністю, лаконізмом узагальнених форм, крупними плямами 

кольору. 

      Твори станкового живопису - картини - створюються за допомогою верстата-мольберта 

і не призначені для конкретного приміщення. Перші станкові твори з'явилися в епоху 

Відродження (15-16 ст.). Основу (дошка, полотно, натягнуте на підрамник, і т. п.) покривали 

білим грунтом з гіпсу (крейди), змішаного з клеєм або олією. Грунт вирівнював поверхню 

і «підсвічував» барвистий шар зсередини. Разом з білими, багато майстрів (П. П. Рубенс і 

ін.) використовували кольорові (золотисто-коричневі, червоні) грунти, що додавали єдності 

колориту картини. Поверх грунту в один або декілька шарів наносили фарби; інколи 

готовий твір покривали лаком. Укладені в раму картини подібні до вікна в світ, створеного 

фантазією художника. Як правило, в них дотримується єдність місця, часу і дії. 

Декоративний живопис (як сюжетний, так і орнаментальний) покликаний не лише 

прикрашати поверхню стіни, але і акцентувати її конструктивні елементи (колони, стовпи, 

арки і т. п.); його виконують в техніці фрески і ін. Різновидом декоративного живопису є 

гризайль, що широко застосовувалася для прикраси палацових інтер'єрів, де вона імітувала 

скульптурні рельєфи. Декоративними розписами прикрашають також твори декоративно-

прикладного мистецтва (вазопис і т.п.). 

     Театрально-декораційний живопис - це декорації і ескізи костюмів для театральних 

спектаклів і кінофільмів. 

      Основні техніки живопису: олійний живопис, темпера, клейовий живопис, енкаустика і 

ін. Акварель, гуаш, пастель займають проміжне становище між живописною і графічною 

технікою. Барвисті пігменти спочатку добувалися з мінералів (жовто-коричнева охра - з 

глини, червоні - з гематиту, чорні - з вугілля або паленої кістки, сині і зелені - з лазуриту і 

малахіту і т. д.). Пізніше з'явилися фарби, виготовлені хімічним шляхом. У всій живописній 

техніці використовуються одні й ті самі пігменти, але різні зв’язуючі - рідкі і клейкі 

речовини, що не дозволяють розсипатися барвистим порошкам. 

 

 



Питання для самоперевірки: 

1. Що таке живопис? 

2. Що таке станковий живопис? 

3. Що таке декоративний живопис? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми.  

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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