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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

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

                  настінних панно. 

УРОК: 50 

Тема: Техніка виконання яворівського 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 

Народне мистецтво - це минуле в сьогоденні, жива традиція, ланцюг, що 

незмінно зберігає спадкоємність поколінь, народів , епох.Споконвіку народне 

декоративне мистецтво розвивалося у двох напрямках: як домашні ремесла для 

потреб своєї родини, і як організовані промисли, в рамках яких створювали товари 

для продажу. 

Яворівський розпис- це український народний промисел, який виник у ХVІІІ 

столітті на території сучасного Яворівського р-ну Львівської області - центрі збуту 

розмальованих виробів із дерева. 

Найбільш часто  Яворівський розпис використовувався при прикрашанні скрині. 

Яворівські скрині виготовляли з соснових і липових дощок. Яворівський розпис 

вирізняють характерні елементи( квіти , ружі, зірки, віночки, качечки, кривульки, 

цяточки, рисочки,  тощо) і переважно п’ять кольорів(Зелений , жовтий, червоний, 

коричневий, білий та їх похідні) . Різновидом  розпису дерев’яних виробів було 

малювання сувенірних точених виробів ( вазочки, грибки, яйця-мальованки) або ж 

предметів побуту(кухонні дощечки, лопатки, ложки). 

Розпис яворівських скринь напротязі багатьох років майже не змінювався. 

Передня стінка композиційно ділилася на три однакові частини. Центральна 

обводилася рамкою й розмальовувалась у зелений колір, а бокові - в цегляний. На 

зеленому тлі зображувався вазон з п’ятьма квітками або зірочками. Розпис 

середньої стінки повторювали на кришці. Бокові стінки після накладання фарби 

зразу ж, поки вона ще не висохла, продряпували дерев’яним гребінцем з широкими 

зубцями, в результаті чого, утворювалась красива, хвиляста поверхня. 

У ХХ столітті Яворівський розпис дещо змінився. На передній стінці і на кришці 

скрині з’являються квіткові мотиви в чотирикутниках з вигнутою або опуклою 

стороною. Кольорова гамма будується на поєднанні  коричневого , вишневого 

фону з жовтим, білим або червоним  кольором орнаменту чи оранжево - 

коричневого фону з холодним зеленим. Як правило, орнамент складався з рослин і 

геометричних мотивів. 

Широко застосовувався Яворівський розпис і на дерев’яних іграшках. Які за 

задумом митця були прості, реалістичні, привабливі. Так, коника- гойдалку 



виготовляли в об’ємному різьбленні, розмальовували, наслідуючи зовнішній 

вигляд тварини, гриву і хвіст робили з чесаного льону. 

В 60 -ті роки в яворівському розпису почали застосовувати анілінові фарбники. 

В останні роки, на основі традиційних, з’явилися нові прийоми яворівського 

розпису, а саме: малювання гуашшю, отримання кольорових відтінків шляхом 

змішування гуаші або акварелі з водоемульсійною білою фарбою. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYFerXm05YA 

https://www.youtube.com/watch?v=pCpYPK8GFXw 

 

 
 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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