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Група № 42 

Урок № 6-7 

Тема уроку: Засоби створення живописного твору. 

Мета уроку: освітня: закріпити знання учнів у вивченні видів живопису ; 

виховна: виховання акуратності; 

розвитку: логічного та аналітичного  мислення, просторової уяви. 

Тип уроку: практична робота. 

Обладнання та засоби навчання: презентація, картки-завдання 

ХІД УРОКУ 

Художні витвори створюються живописцями за допомогою таких засобів: 

- рисунок ( одноколірне зображення на площині від руки за 
допомогою лінії, штриха, плями); 

- колір -   здатність предмета викликати певне зорове відчуття в 
залежності від світлових променів сонячного спектру, які предмет відображає 
(найголовніший засіб); 

- світлотіні; 
- виразність мазків; 
- фактура; 
- композиція – вміння поєднувати окремі предмети чи елементи в 

одне ціле. 
Ці засоби дозволяють передати на площині кольорове багатство світу, 

об’ємність предметів, їх якісні матеріальні відмінності, просторову глибину і 

світлоповітряне середовище. 

 Світ живопису багатий і складний, його скарби накопичувались протягом 

багатьох тисячоліть. Найдревніші твори живопису знайдені вченими на  стінах 

печер, в яких жили первісні люди. З дивовижною влучністю і гостротою 

зображували перші художники   сценки  полювання і тварин. Так виникло 

мистецтво зображення фарбами на стіні, притаманне монументальному 

живопису. 

 Види живопису 

Живопис поділяється на: 

- монументальний; 
- станковий; 
- театрально-декораційний; 
- декоративний; 
- мініатюрний.  



 

Монументальний живопис - пластичне мистецтво великого маштабу, що 

призначене для прикрашання архітектурного середовища, рідше природного. 

Зв’язок   з архітектурою потребує великої кольорової маси, суворової простоти, 

лаконічності композиції, ясності контурів і узагальненості пластичних форм. 

Монументальний живопис поділяється на : 

- фреску ( італійське fresco – свіжий) – це техніка живопису фарбами, 
розведеними чистою чи вапняною водою по свіжій, сирій штукатурці. 

Фреска відома з другого тисячоліття до н.е. Мистецтво фрески розквітало в 

Італії за часів Відродження. Нового піднесення зазнало в 19-20 ст. Фреска відома 

в Україні з 9 ст. Фреска довговічна в умовах закритого приміщення. 

- мозаїку – ( франц. mosaigue, італ.  Mosaico, лат. Musivum – буквально 

присвячено музам) – зображення чи візерунок, виконаний з однорідних або 

різних за матеріалом частинок (камінь, смальта, керамічна плитка та ін.), що 

закріплюються на шар ґрунту, вапна чи цементу. 

Особливим видом мозаїки є інкрустація – мозаїка набирається зі шматочків 

простої геометричної або більш складної, вирізаної за шаблонами форми, які 

закріплюються в шарі ґрунту (вапна, цементу, мастики або воску). 

Є діва способи набору мозаїки : 

1. „Прямий”,  якщо частинки втискують у ґрунт, нанесений на поверхню, що 

декорується; 

2. „Зворотній”, якщо частинки наклеюють лицьовим боком на картон або 

тканину з нанесеним на них малюнком  ( потім тильний бік набору заливається 

скріплюючою хімічною сполукою, а тимчасова основа видаляється). 

 

Станковий живопис (картина має самостійне значення і характер). 

Живописні картини станкового живопису кріпляться під час роботи на 

спеціальному станку – мольберті . Виник станковий живопис ще в античні часи. 

На Русі художники малювали на дошках, а з 17ст. – на полотні. В станковому 

живописі можна зображувати практично все: фактичне і придумане художником; 

неживі предмети і людей; сучасність і історію – словом, життя у всій його красі. 

На  відміну від графіки станковий живопис наділений багатством кольорів, які 

допомагають емоційно, психологічно багатогранно і тонко передати красу 

навколишнього світу. 



 

До театрально-декораційного живопису належать театральні декорації,  

ескізи костюмів, ескізи гриму, бутафорії, оформлення вулиць, площ. Він має 

тимчасовий характер. Особливі театральні умови сприйняття декорацій 

потребують врахування різних точок зору публіки, їх великої віддаленості, впливу 

штучного освітлення і кольорової підсвітки.  Декорація дає поняття про місце і 

час дії, активізує у глядача сприйняття того, що відбувається на сцені. 

Театральний художник прагне в ескізах костюмів і гриму гостро виразити 

індивідуальний характер персонажів, їх соціальний стан, стиль епохи та багато 

іншого.  

 

Декоративний живопис покликаний прикрашати приміщення палаців, 

соборів, Будинків культури, театрів орнаментальними зображеннями, 

побутовими сценами, мотивами казок. Декоративний живопис також прикрашає 

речі шкатулки, розноси, сундуки...  

 

Мініатюра відрізняється малими розмірами і тонким виконанням в емалі, 

гуаші, акварелі, олії, лаку. Прикладом лакового мініатюрного живопису є 

палехські та федоскінські шкатулки, пудрениці. Вона отримала великий розвиток 

в середні віки, до виникнення книгодрукарства. Рукописні книги прикрашались 

маленькими заставками, кінцівками, детально проробленими ілюстраціями-

мініатюрами. Також в 19 ст. були відомі мініатюрні портрети аквареллю. 
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