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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Тема № 5 Техніки виконання рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів,    

                  настінних панно. 

УРОК: 44 

Тема: Декоративні розписи предметів  

Мета: 

 Ознайомлення з поняттям розпис, історія виникнення розписів, 

декоративні розписи предметів, техніки виконання розписів. 
 Вивчити способи інсталяцій вітрин, визначити послідовність виконання 

підготовчих робіт; 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

        Одним з поширених видів народного 

мистецтва, що здавна культивується на Україні, є 

декоративний розпис.  

 Декоративні розписи надзвичайно різно-

манітні. Споконвіку вони побутують на сіль-

ських будівлях, домашній утварі, речах до-

машнього вжитку — меблях, посуді, тканинах. 

Але головною їх різновидністю є настінний 

розпис. 

 Про давність існування настінного розпису в 

народній архітектурі, в побуті часто говориться у 

весільних піснях, колядках, прислів’ях. 

 Настінні розписи з початку свого зародження 

не були самостійно існуючими малюнками, а 

безпосередньо пов’язувалися з архітектурою 

селянських будівель. 

 Чепурно вибілені стіни, 

різко підведена жовтою або 

червоною вохрою призьба 

разом з розписами надавали 

хаті виразного декоративного 

вигляду. Розписи були 

різноманітні за своїм 

сюжетом, стилем і технікою 

виконання. Зовні хати їх 

найчастіше розміщували під 

стріхою, як фриз, потім 

навколо вікон, дверей та на 

віконницях. Між вікнами 



малюнок зображувався у вигляді вінка або букета. Часто оздоблювалася навіть 

тилова стіна будинку. 

 Але найбільша увага приділялася розпису хати всередині, особливо печі, яка 

прикрашалася пишними букетами квітів. Другим центральним місцем розпису 

була стіна над полом, де звичайно зображувався килим. Майстерність виконання 

таких розписів часто була настільки високою, що важко було відрізнити мальовані 

килими від справжнього тканого.  

  
 Зрозуміло, не в кожній хаті була своя художниця (розписи, як правило, 

виконували жінки), а потреба в прикрасі житла була неодмінна. Ця потреба 

особливо відчувалася перед весіллям, на великі свята або по закінченні будівництва 

нової хати. У таких випадках запрошувалася краща художниця села. 

 Попит на подібні роботи настільки збільшився, що викликав появу на ринку 

декоративних малюнків, виконаних на папері. Такі малюнки служили 

оформленням лише внутрішньої частини хати. Вони наклеювалися на комині, над 

вікнами та ліжком, а також використовувалися як занавіски на вікна. 

Косівський розпис                                                        Петриківський розпис 



 На початку XX ст. декоративне малювання набуло широкої популярності не 

тільки в селі, але й у місті. 

 У радянський час декоративне малювання знайшло широке застосування в 

художній промисловості, особливо в фарфоровій, текстильній, поліграфічній. 

Таким чином виникла нова галузь декоративного мистецтва. 

 Декоративні розписи у минулому побутували в багатьох районах України, 

особливо на Поділлі, Київщині, Слобожанщині, Буковині, але найбільшого 

поширення вони набули на Катеринославщині. 

 Багата творча фантазія у виборі мотивів розпису, декоративність, надзвичайна 

яскравість фарб, контрастність, віртуозність і витонченість малюнка, висока 

технічна майстерність — такі характерні риси творчості петриківських майстрів. 

Уважно розглядаючи роботи кожного з них, можна знайти багато спільного в їх 

творах, особливо щодо композиційної будови, техніки виконання і навіть окремих 

мотивів орнаменту. Але в той же час роботи кожного майстра мають свої художні 

особливості. 

 Опішнянський розпис                                     Бубнівський розпис 

Предмети навколишньої дійсності майстри декоративного розпису не 

переносять на папір натуралістично, а творчо переосмислюють їх, підкреслюють 

характерні риси певної речі, часом навіть перебільшуючи їх. Всі малюнки, навіть 

найскладнішої композиції, виконуються митцем, як правило, без попередніх ескізів 

і наміток контура олівцем. 

 Кольорові гармонії утворюються переважно з обмеженої кількості фарб. У 

кожного майстра є свої улюблені тони, і він користується відповідною палітрою 

фарб. 

 Народними майстрами декоративного розпису створена невичерпна 

скарбниця орнаментальних малюнків, надзвичайно різноманітних, багатих 

фантазією і кольоровою трактовкою. Традиції українських настінних розписів 

широко використовуються в багатьох галузях художньої промисловості. 

  

 Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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