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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

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

                  настінних панно. 

УРОК: 49 

Тема: Яворівський розпис 

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 

Яворівський розпис («вербівка») – один із унікальних елементів народного 

мистецтва, що виник та розвивався в Яворівському районі на Львівщині. 

«Яворівський розпис формується на рослинному орнаменті, там немає інакших 

мотивів, а лише рослини: квіти, трави», - пояснює художниця та презентує традиційні 

для розпису візерунки. На аркуші виведені гілочки та квіти. Обмежень щодо 

використання чи поєднання таких елементів немає, тут вже проявляється 

індивідуальність автора. Але традиційно листочки малюють червоним та зеленим, а 

білими та синіми – цяточки. 

 Яворі́вська за́бавка (саме забавка, а не іграшка, оскільки  походить від забавляти, 

бавити, заспокоювати) — іграшки, що майструються в основному з осики (здавна 

вважається, що вона має властивість відганяти усе лихе) та прикрашаються 

традиційним яворівським розписом — «вербівкою». Всі малюнки, а це квіти і 

листочки, виконуються у вигляді вербових гілок. Мистецтво створення забавки 

передаються з покоління в покоління в родині Станьків дотепер. 

Для розпису ще на зорі Яворівської забавки використовувалося три кольори: 

зелений (що символізує траву та листя), червоний (плоди та ягоди), синій (небо та 

воду), а на початку ХХ століття почав використовуватися четвертий колір — жовтий 

(сонце). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


Яворівські забавки не шкодять здоров'ю дітей. А все завдяки тому, що ці забавки 

зроблені з виключно з деревини, а розписуються лише безпечними акриловими 

фарбами, що замінили рослинні барвники. 

Яворівський розпис дуже лаконічний, однак пізнаваний. Можливо, саме завдяки 

такій лаконічності але яскравості іграшка свого року була популярною не лише в 

Україні, а й досягла закордонних ринків. Зараз, до слова, у сувенірних крамницях все 

більше цих впізнаваних яскравих дерев’яних забавок. 

Усі візерунки ніжні і, на перший погляд, дуже легкі до виконання. Але нам, 

непристосованим учням, поки що важко акуратно виводити травинки та ягідки. Відтак, 

художниця ділиться секретами техніки. «Спочатку натискаєте пензликом більше, аби 

намалювати широкий бік листочка, - розповідає художниця. – Потім ведете лінію й 

тиснете все менше і менше, аби у самому кінці листочок завершувався тоненьким 

штрихом. Потім поряд малюємо схожий, але менший, листочок. Далі ще один – ще 

менший, отримуючи гарну перспективу. Після цього (обов’язково коли висохне фарба) 

другим кінцем пензля можна проставити крапочки». 

Таким чином робота дійсно рухається набагато охайніше (а надто крапочки, які 

не треба промальовувати самостійно), а вони є окрасою розпису. 

Елементи можна поєднувати (наприклад, листочки можуть складатися у хвилю 

або зірку), тож кожна іграшка виходить унікальною. Майстри бережуть стилістику 

яворівського розпису, адже він міг би стати візитівкою України так само, як 

«петриківка». 



  

 Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
 

 

mailto:mTanatko@ukr.net

