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Дата: 10.11.2021 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Малюнок та основи композиції 

Група 42 

Урок № 13-14 

Тема: Поєднання обєктів натюрморту 

Тема уроку:  практична робота: Нартюрморт Глечик з фруктами 

Мета уроку: поглиблювати знання учнів про натюрморт як один із жанрів 
образотворчого мистецтва; навчити учнів малювати в жанрі натюрморту; сприяти 
формуванню в учнів уміння аналізувати природні форми; розвивати творчі здібності 
учнів; виховувати почуття краси.. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Натюрморт – французьке слово nature morte, що буквально означає «мертва 

природа». У натюрмортах зображують не тільки предмети, але й фрукти, квіти, рибу 

чи дичину. 

Давньоримський учений, письменник і державний діяч Пліній Старший розповідає 

в одному із своїх творів про суперечку грецьких живописців Зевкіса і Паррасія. 

Перший із них так переконливо написав виноградні грона, що птахи зліталися їх 

клювати. Інший так майстерно зобразив завісу в своїй майстерні, що Зевкіс, 

сприйнявши її за справжню, спробував відсунути, після чого визнав себе 

переможеним. Багато століть потому голландський художник А. ван дер Спельт 

спробував повторити 

легендарного Паррасія. 
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Епоха середньовіччя, що змінила античність, у своїй спрямованості до духовного 

аскетизму залишила практично без уваги світ предметів, що оточували людину. 

Елементи натюрморту (найчастіше це були квіти) зустрічалися лише в мініатюрах, що 

прикрашали сторінки манускриптів, та зрідка - у церковних розписах. Лише 

художники італійського Відроження привернули увагу глядачів до матеріальної 

сутності та краси квітів і фруктів, які перетворюються на прекрасні гірлянди, що 

оздоблюють образи святих. Поступово, у міру того, як інтерес до навколишнього світу 

ставав усе глибшим, а майстерність художників зростала, з’являються перші спроби 

створення самостійного натюрморту. Зображення предметів, що оточують людину, в 

живописних творах мали для тих часів глибокий сенс і значення. У творчості одного з 

італійських художників - 

Арчімбольдо – квіти, фрукти й 

овочі стали матеріалом для 

створення химерних фантазій – 

своєрідних «портретів» пір року або 

стихій. 
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Декілька пізніше, наприкінці XVII – початку XVIII ст., у Нідерландах закріпився 

інтерес до мистецтва, що правдиво й точно відображало побут, характер людей і 

природу невеликої країни. У цей час натюрморт стає самостійним жанром 

образотворчого мистецтва: різні види їжі, фрукти, овочі, посуд та інші предмети стали 

самостійним об’єктом живопису. Видатні натюрморти голландських майстрів В. Хеді 

та В. Кальфа можна назвати гімном життю. Виблискує прикрашене позолотою 

чеканне срібло дорогоцінного посуду, яскравими відблисками світиться рідкісний 

фосфор, тьмяно переливається шовковистий ворс килима - кожна із зображених речей 

має нескінченну безліч властивостей, що надають глядачеві радісне відчуття повноти 

та цінності життя. І всі вони з вишуканим смаком, тонким відчуттям гармонії та 

прекрасною живописною майстерністю об’єднані в єдине ціле. Особливе місце в 

голландському натюрморті посідали квіткові композиції. У Голландії XVII ст. була 

мода на квіти, багато з яких привозили з інших країн, як наприклад тюльпани, вперше 

привезені до Європи з Туреччини в 1554 р. Натюрморти з розкішним букетом 

коштували дешевше за живі квіти. Вази з букетами дозволяли художникам розкрити 

багатство рослинних форм природи в її колірній пишності. Дорожнеча квітів вимагала 

від художника абсолютної точності її відтворення. Створюючи ідеальні букети, 

голландські майстри вводили в оману 

глядачів зображенням комах або крапельками 

роси. 

Згодом, в епоху захоплення історичним 

жанром ( XVII – середина XIX ст.) натюрморт 

визначили як «нижчий» жанр живопису і він 

став лише одним із елементів навчання 

мистецтва. Проте, і в цих умовах 

створювалися яскраві твори, що стали 

зразками жанру. Прикладом є натюрморти 

Ж. Шардена. Вони визначаються 

спрощеністю зображених предметів. 

У другій половині XIX ст. 

художників привертає вже не стільки 

матеріальна структура речей, скільки зміна вражень – мерехтіння фарб, світлові 

ефекти. Звільняючи живопис від академічних норм, у зображенні квітів Едуард Мане 

завдяки відкритому маску та відтінкам кольору продемонстрував дивовижне 
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розуміння життя квітки. Імпресіоністи, сповідаючи принцип миттєвого зорового 

сприйняття, повністю відмовилися від матеріальних характеристик предметів на 

користь мінливості барвистих поєднань, особливого значення світлоповітряного 

середовища. Тонкі колірні нюанси створюють нове для мистецтва того часу відчуття 

багатобарвної цілісності світу. 

Наприкінці XIX ст. набирає сили 

напружений пошук нових виразних засобів, а 

також нових граней пізнання навколишнього 

світу та людини. Перше місце посідають не 

традиційні, вивірені часом, підходи та 

прийоми, а особисті відчуття від зустрічі з 

предметами й індивідуальна манера їх 

живописного втілення. 

Створюючи серію натюрмортів 

«Соняшники», В. ван Гог згадував в одному з 

листів про те, що «прагнув досягти ефекту 

вітражів у готичній церкві». «Сонячні квіти» 

привертали його пошуком гармонійного 

колориту. 

Якщо впродовж трьох століть свого 

становлення і розвитку натюрморт був для 

художників засобом пізнання світу, то на 

початку ХХ ст. він стає їх творчою 

лабораторією. 

У цілому натюрморт ХХ ст., спираючись на кращі класичні традиції цього жанру і 

сміливий експеримент початку століття, вписав яскраву сторінку в історію 

образотворчого мистецтва, зберігши любов до світу, щедрості природи і тепла речей, 

що оточують людину. 

Організаційна частина. 
 

1.  

Підібрати об'єкти натюрморта за темою, розмістити їх на площині й виставити 

джерело освітлення, якщо це необхідно. 

2.  

Визначитися, за допомогою яких матеріалів, якими засобами та в якій манері 

виконуватиметься натюрморт. 

3.  

За допомогою рамки для візування визначитися, що входитиме до вашого 

натюрморту. 
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Послідовність виконання малюнку. 
 

1.  

Нанесення на аркуш паперу загальних контурів об'єктів (усіх предметів разом). 

2.  

Нанесення загальних розмірів кожного предмета. 

3.  

Деталізація предметів. 

4.  

Нанесення особистих та падаючих тіней. 

5.  

Нанесення бліків та рефлексів на об’єкти натюрморта. 
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