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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

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

                  настінних панно. 

УРОК: 46 

Тема: Техніка виконання самчиківського розпису 

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 

Особливість самчиківського розпису полягає саме в сюжетності. Йдеться про 
сюжети з колядок, щедрівок, з української народної творчості, казок тощо. Розпис 

схожий на гобеленовий, виконується великим зубчастим малюнком з активним 

заповненням площини крупними масивними елементами, які членуються за 
допомогою контрастних або супідрядних кольорів. Йому притаманний мотив 

вигнутого пера, зубчастого листя, язички пелюсток квітів, враження недбалості у 

вигнутих лініях візерунків, що є своєрідними складниками художньої мови майстрів 

самчиківки. 
Основна тематика цього розпису – рослинні мотиви у найрізноманітніших їх 

інтерпретаціях. Кожен орнамент мав свою назву, за якою його одразу можна було 

розпізнати. Найчастіше в роботах авторів самчиківського розпису зустрічаються 

барвінок, соняхи, рожа, колоски, маки, дзвоники, ягідки, бруньки, калина, гілочки. На 
малюнках квіти зі знайомих і звичних раптом стають казковими, фантастичними 

рослинами, набувають неперевершеного українського колориту.  

Одним з найулюбленіших і найпоширеніших орнаментів є зображення вазону 

як символу світобудови, «дерева життя», як його розуміли в давнину наші предки. 

Це казкове дерево, в основі якого може бути писанка як символ початку роду або 

жолуді, з яких дерево проростає. Стовбур дерева символізує продовження життя та 

роду. Біля нього чи у кроні дерева часто зображують пташок, які є невід’ємними 
супутниками життя. Так рослинний орнамент органічно переплітається у розпису з 

елементами світу тварин.  

Сакральний сенс колірної гами 

Колірна гама самчиківського розпису також має сакральний сенс. У ній завжди є 

один об’єднувальний колір: зазвичай темний відтінок, який вирізнятиметься з-поміж 

інших. Часто використовується саме чорний колір — він розділяє два кольори, що 

містяться на картині поруч, та створює глибину. Червоний, синій, зелений, жовтий – 
головні кольори, що складають основу розпису. Додатково використовується також 

коричнева, рожева, фіолетова фарби. 

Як тло для своїх робіт частіше за все майстри використовують білий колір – 
символ чистоти, непорочності, краси, молодості та радості.  



 

Міністр культури України (2014 – 2019) Євген Нищук теж долучився до 

народження дива самчиківського розпису 

 

Робота В. Раковського «Сива давнина» 
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У «Книзі єдності» зявився самчиківський розпис.  

За роботою В. Раковський, С. Касьянов, О. Пажимський 
Навіть якщо орнамент малюють на сірому, чорному або підсиненому тлі, білий 

обов’язково додають у основний орнамент – квіти, листя, тощо. Сам візерунок 

переважно виконують червоним кольором, що символізує повноту життя, енергію 

свободу. Чорний додається для підкреслення орнаменту та підсилення інших 
кольорів. 

Самчиківський розпис у своїй основі має площинний орнамент. Тобто кольори 

накладаються площинами (кольоровими плямами), але об’ємності немає. До його 
сюжету входить елементи, кількість яких не перевищує семи. Найчастіше малюють 

найбільш універсальних птахів – курку, півня, соловейка, гуску, лелеку, сороку, 

голуба, лебедів. Зустрічаються також і зображення тварин, які завжди були 

найбільше пов’язані з життям та побутом людей (собаки, коти, коні, лисиці, зайці, 
білочки).  

Застосовують художники також і елементи, ширше притаманні писанкарству. Це 

стилізовані лапки, ріжки, кучері, хрест, смужки, зірочки, кривульки, крапки. Автори 
Самчиківського розпису додають до своїх робіт також і зображення людей, 

переважно козаків або гарних українок. Композиція орнаменту завжди чітка, 

складається з низу, середини, верхівки та завершення. Знизу розміщуються крупні 

елементи, які до верху малюнку стають все більш дрібними. Саме така будова робить 
завершену картину найбільш доступною і зрозумілою для сприйняття. 

Невтрачена традиція 

Митці-носії самчиківської традиції розписують хати в селі, малюють картини, 
вчать майбутніх майстрів цій техніці та всіляко її популяризують. Традиційними 

матеріалами, які беруть майстри для своїх виробів, є паперові, деревяні та гіпсові 

поверхні; рами – з дерева, соломи або кори. В роботі використовують акрилові фарби 

та гуаш. 
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Майстер самчиківського розпису Михайло 

Юзвук на урочистому відкритті виставки 
«Самчиківський розпис – диво 
Хмельниччини» 

При використанні гуаші готові роботи 
після висихання покривають лаком, який 

майстри виготовляють за власним 

рецептом. Спершу олівцем малюють ескіз. 
Після того наноситься фарба: так 

позначаються кольори, які будуть на 

картині. Основними фарбами наносять 

колір — від світлого до темного. 
Художник продумує сюжетну 

композицію: героїв малюнку та елементи, 
що їх оточують. 

 

 Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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