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ЮНИИ ДРУЖЕ!
Перед тобою — підручник «Образотворче мистецтво» для 7-го класу. 

Цьогоріч він допомагатиме тобі сконцентруватися лише на тих видах 
мистецтва, які створюють предметне середовище людини: архітектурі, 
декоративно-прикладному мистецтві та дизайні. Вони складають надзви
чайну частину нашого життя, адже формують середовище, в якому ми 
перебуваємо щоденно. Людина живе у світі речей, тому важливо, щоби 
не речі «керували» нами, а ми ними.

Тож ми повинні не тільки розуміти та зберігати красу, створену до 
нас, але й навчитись робити світ навколо зручним, екологічно безпечним, 
перетворювати його за законами краси. Ці перетворення починаються зі 
створення особистого маленького світу, допомагають тобі зрозуміти власне 
місце у такому складному та водночас чудовому житті. Адже всі ми, форму
ючи свій стиль, оточуючи себе певними речами, врешті творимо зовнішній 
вигляд та внутрішню суть усього світу.

У цій захоплюючій справі тобі, як і рані
ше, допомагатимуть твої однолітки — Богдан 
і Христина та їхні небайдужі до мистецтва 
друзі з різних куточків світу.

Отже, бажаємо тобі набути нових знань,
т  здійснити цікаві відкриття. Це допоможе

зробити світ, у якому ти живеш, добрішим

І та гарнішим.
Автори



МИСТЕЦТВО



Розділ 1

АРХІТЕКТУРА
ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНЕ
МИСТЕЦТВО



АРХІТЕКТУРА ТА ЇЇ ВИДИ
Твори мистецтва — неоціненне надбання 

людства, без якого неможливо уявити собі 
світової культури.

У процесі духовно-практичної діяльності 
люди здавна намагалися збагнути сенс жит
тя, пізнати світ і самих себе у ньому. Пошуки 
відповідей на ці одвічні філософські питан
ня митці реалізовують у художньо-образній 
формі, використовуючи притаманні певному 

виду мистецтва виражальні засоби. 
Образотворче мистецтво розкриває багатство 

барв і форм навколишнього світу за допомогою 
пластичних і колористичних матеріалів (фарб, мар

муру, глини і т. п.), у той час як ар
хітектура і дизайн — через мате
ріальні конструкції та речі, що 
існують у просторі і задовільняють 
практичні й духовні потреби лю
дей. Під час навчання майбутні ар
хітектори, дизайнери, майстри де
коративно-прикладного мистецтва 
опановують поняття, які є основою 
спецефічної мови образотворчого 
мистецтва: «композиція», «фор
ма», «колір», «об’єм», «простір», 
«стилізація» тощо. Однак, вико-



ристовуючи одні й ті самі засоби, ці види мистецтва мають різні об
разні мови, і художній образ розкривається в них по-різному.

У живописі, графіці та скульптурі дійсність, почуття і думки 
художника передаються у вигляді зображень, які існують у предмет
ному середовищі людини. Споглядаючи їх, ми сприймаємо образи 
такими, якими їх уявив художник.

В архітектурі та дизайні образ виникає не тому, що будівлі та речі 
повинні щось зображати, а завдяки поєднанню об’єм
них форм та їхньому гармонійному спів
відношенню. Саме виразність форм 
і викликає в людини відчуття краси та 
художньо-образні асоціації. За своєю 
природою вони є конструктивними. Та
ким чином, головним мистецьким засо
бом в архітектурі та дизайні є виразність 
форми.

Важко переоцінити значення в житті 
людини архітектури, цього«кам’яного 
літопису світу», в якому втілилися про
відні ідеї минулого та сучасності, колек
тивний геній народів, їхня слава і гор
дість.

Архітектура (з грец. — будів
ництво) — вид візуального мистецтва, 
завданням якого є проектування 
та зведення будівель і споруд, що 
гармонійно формують просторове 
середовище людини.



Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Піраміда Хеопса в Єгипті, Версальський палац у Франції, Ка- 
м’янець-Подільська фортеця в Україні, Римський Колізей в Італії, 
житловий комплекс Таос-Пуебло на півдні СІЛА... Всі вони постають 
перед нами як відбиток людських пристрастей і соціальних та 
історичних подій. Вже давно немає тих людей, що зводили ці 
споруди, майже стерлися в пам’яті події та ідеї, якими жило 
тогочасне суспільство. Але архітектура здатна не тільки 
зберігати та відображати час, вона ще й формує його...
Ми живемо саме так, тому що навколо нас є певне 

оточення та певне середовище.
Змінимося ми — зазнає змін 

й архітектура.

8



Архітектура та її види

В архітектурі взаємопов’язані функціональні, технічні та есте
тичні засади (доцільність, міцність, краса).

Існує три види архітектурної діяльності: містобудування, ланд
шафтна архітектура й архітектура об’ємних споруд.

ґМІСТОБУДУВАННЯ ЛАНДШАФТНА
Створення нових міст АРХІТЕКТУРА

та інших населених пунктів, Організація садово-паркового
реконструкція старих простору: скверів, бульварів,

міських районів. парків, альтанок тощо.

АРХІТЕКТУРА ОБ’ЄМНИХ СПОРУД
Ж итлова (житлові та дачні будинки).
Культова (церкви, костели, мечеті, каплиці, храмові спору

ди, святилища тощо).
Суспільно-громадська (театри, музеї, навчальні заклади, 

магазини тощо).
П ромислова (фабрики, заводи тощо).

Архітектурі притаманні особливі засоби виразності, завдяки яким 
досягаються архітектурна гармонія, врівноваженість, єдність різних 
архітектурних мас, а отже, візуальна досконалість.

Основними засобами виразності, які застосовуються в архі
тектурі, є пластика об’ємів, масштабність, рит м, пропорційність, 
а також фактура і колір поверхні.



Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Архітектурний масш таб —
співвідношення між розмірами 
споруди і людиною, а також між 
всією спорудою та її частинами
і деталями.

Ритм — закономірне чергування однакових 
або подібних архітектурних форм чи їхніх елемен

тів. Ритм створюється рівномірним 
повторенням архітектурних форм

(елементи орнаменту, колони в хра
мах, вікна в сучасних житлових бу
динках тощо).

П ропорції — співвідношення ар
хітектурних форм за висотою, шири
ною і довжиною (розміри приміщень, 
віконних і дверних прорізів; форма 
і загальні розміри будівлі перебува
ють у пропорційній залежності).

А. Гауді. Б у д и н о к  Б атльо в Б а р сел о н і, Ісп ан ія

П ластичність полягає в гармонійному, 
зумовленому певною ідеєю, переході від од
нієї частини споруди до іншої, від одного 

об’єму до іншого задля створення цілісно
го, єдиного образу споруди або архітек
турного ансамблю.
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Архітектура та її види

Фактура матеріалу — це властивість 
архітектурної форми, що відображає 
об’ємний характер поверхні, тоді як 
текстура (малюнок) показує лінійну 
структуру матеріалу на поверхні (на
приклад, текстура деревини).

П арк ди тя ч и х  р озв аг  «К азк ове м істечко»

З а в о д  Іп о іе га . Тайвань

Колір в архітектурі забезпе
чує виділення об’ємів, площин та 
деталей споруд і створює певний 
емоційний настрій.

Важливий засіб досягнення єдно
сті та художньої виразності компози
ції в архітектурі — симетрія. Вона 
надає рівноваги архітектурним ма
сам відносно центра, осі або площи
ни симетрії.

Асиметрія в композиції архітек
турних форм може сприяти виявлен
ню динамічності художнього образу 
споруди.

Б уди н ок  м истецтв  
у  м. М іран да-ду-К орво. П орт угал ія

Б. М ерет ин.
С обор  Св. Ю ра у  м. Л ьвів
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Друзі! Ми вже багато знаємо про архітекту
ру, її види та засоби виразності. Тож спробуємо 
проаналізувати архітектурний витвір — Львів
ський національний академічний театр опери 
та балету ім. Соломії Крушельницької за пода
ним планом.

1. Визначте, до якого виду архітектури нале
жить цей твір.

2. Які засоби виразності використано при створенні цієї спору
ди? Якого ефекту досяг архітектор, використавши їх?

3. Чим сподобалася вам ця архітектурна споруда?

3. Ґорґолевський . Л ьвівський  н ац іо н а л ь н и й  ак адем іч н и й  
театр  о п ер и  та  б а л ет у  ім . С ол ом ії К р уш ельн и ц ьк ої
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Архітектура та її види

ВИКОНАЙТЕ у д о м а
Друзі! Пропоную вам віднайти ключове слово до мис 

тецького кросворда. Для цього потрібно пригадати 
терміни та поняття, з якими ми ознайомилися на 
уроках образотворчого мистецтва у 5 і 6 класах.

1. Вид образотворчого мистецтва, основним вира
жальним засобом якого є лінія, крапка, штрих, 
пляма.

2. Жанр, присвячений зображенню неживих предметів.
3. Назва кольорів сонячного спектра в образотворчому мистецтві.
4. Жанр, в основі якого лежать сюжети на релігійну тематику.
5. Вид образотворчого мистецтва, в якому дійсність відтворюється 

пластично в об’ємних формах.
6. Жанр, в якому основним предметом зображення є первозданна 

або змінена людиною природа.
7. Народне мистецтво, головною метою якого є створення та 

оздоблення художніх виробів, що мають практичне призначення 
у побуті.

8. Жанр, присвячений зображенню тварин.
9. Рельєф поверхні предмета в образотворчому мистецтві.
10. Жанр, в якому зображуються людина чи група людей задля 

відтворення зовнішності, індивідуальності та відображення 
їхньої духовної суті.

11. Яскраво виражена протилежність будь-яких якостей і власти
востей.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Гої БУДИНОК ТА ІНТЕР’ЄР

За одягом, як відомо, зустрічають. Недарма кажуть: «Покажи, де 
ти живеш, і я скажу, хто ти». Отже, за зовнішнім виглядом нашої 
оселі оцінюють і нас — тих, хто в ній мешкає. Тобто, вже сам вигляд 
будинку дає інформацію про призначення помешкання, відповідає 
на запитання «Для кого?» і «Для чого?».

Це очевидно, коли йдеться про комерційні та адміністративні бу
дівлі: презентабельний вигляд підтверджує статус компанії, її потуж
ності; стиль ресторану розповідає про особливості його кухні тощо.

Е к стер’єр (в арх.; з фр. — зовн іш ній ) — зовнішній вигляд 
споруди.

Інтер’єр (з фр. — внут ріш ній) — це архітектурно і художньо 
оформлена внутрішня частина будівлі, приміщення.

Та чи такими важливими є екстер’єр та інтер’єр для нашого по
мешкання? Люди, які прагнуть до гармонійної організації власного 
простору, які в поняття «мій будинок» вкладають глибинний сенс 

власної території, однозначно дадуть відповідь: «Так». І вони ні
защо не погодяться на невиразний фасад з невиразним візе

рунком, на безликий інтер’єр, де не відчувається індивіду
альність господаря помешкання. 
Тому більшість людей намага

ється обрати такий екстер’єр
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для власної оселі, що буде узгоджуватися з її інтер’єром та відобра
жатиме естетичні смаки й уподобання господарів.

Інтер’єр є невіддільною складовою архітектури. Історія інтер’єру 
починається ще з первісних часів, відтоді, коли людина вперше спо
рудила своє помешкання та почала його облаштовувати. Тому ін
тер’єр — це невід’ємна частина нашого життя. Вдома і в школі, в ма
газині та кінотеатрі, в санаторії та готелі, навіть у метро — скрізь 
нас оточує інтер’єр. Він може захоплювати, тішити, шокувати чи за
спокоювати. Головне — він дарує емоції людям. Добре продуманий, 
цікавий, незвичайний інтер’єр нікого не залишить байдужим.

Інтер’єр поділяється на дві основні групи — житловий і гро
мадський. Ж итловий інтер’єр — це своєрідний портрет люди
ни, котра живе в ньому. Він може багато розповісти про характер 
господаря, про його інтереси і смаки, соціальний статус. Житлові 
інтер’єри створюють самотужки або за допомогою професіоналів. 
Професіоналізм майстра полягає в тому, щоб задовільнити всі поба
жання замовника.

При розробці громадського ін тер ’єру враховуються передусім 
його призначення та функціональні вимоги. Так, для торгової зали 
необхідні просторі проходи та зручні вітрини, для кафе — створен
ня затишної, спокійної атмосфери, в якій людина може відпочити, 
а інтер’єр офісу чи навчальної аудиторії — це чіткість ліній, якісне 
освітлення та зручні робочі місця.



Ін т ер ’єр  в італьні 
в су ч асн ом у  сти лі 
(кутовий ін т ер ’єр )

У кутовому інтер’єрі всі стіни розташовано під кутом до зображу
вальної площини (для перспективної побудови такого малюнка ви
користовується дві точки сходження).

Розрізняють два види зображення інтер’єру: кутовий і ф р он 
тальний.

Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Ф. Санцогни. 
Ін т ер ’єр  бан к ет н о ї 

за л и  у  зам к у  
К астел л о  

д і А м ор оса  
(ф р он тал ьн и й  

ін т ер ’єр)

У фронтальному інтер’єрі зображувальна площина паралельна 
видимій протилежній стіні (для перспективної побудови такого ма
люнка використовується одна точка сходження).
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Друзі! Я  переконана, що кожен із нас хоче жити 
в гарному та затишному помешканні. Завжди ціка

во самому спроектувати інтер’єр власної кімнати. 
Та спершу потрібно навчитися правильно зобра
жати приміщення.

Використання законів перспективи до всіх об’єк
тів на картині дуже важливе, хоча лінію горизонту 

і точки сходження не завжди видно. Вони можуть бути приховані 
елементами композиції, але знання про їхнє розташування допомо
же точно побудувати перспективу. Варто лише позначити олівцем 
лінію горизонту і точки сходження, щоби переконатися, що пер
спектива застосована до всіх елементів на вашому малюнку. Після 
побудови зображення за законами перспективи слід стерти напря
мні лінії та завершити малюнок контуром.

А тепер, друзі, пропоную навчальну гру.
«Де сховалася л ін ія  горизонту?»

Навіть коли горизонт або точка сходження на малюнку при
ховані, вони все одно на нього впливають. Ви легко можете їх 
знайти, провівши напрямні лінії від усіх паралельних елементів 
у кімнаті, зображеній на малюнку. Так ви отримаєте точку схо
дження. А вже через неї без зусиль проведете лінію горизонту.

Архітектура та її види

Т очка сх о д ж ен н я
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Друзі! Ми вже переконалися у важливості дотри
мання правил лінійної перспективи. Сьогодні пропо

ную виконати дві навчальні роботи: відтворити 
перспективні зміни вигляду кімнати, зобразивши її 
в кутовому та фронтальному інтер’єрі.

Роботу потрібно виконувати в певній послідовно
сті.

Фронтальне зображення
1. Проводимо лінію горизонту.
2. Посередині лінії горизонту познача

ємо точку сходження.
3. З кутів зображувальної площини 

проводимо діагональні лінії до точ
ки сходження.

4. Намічаємо прямокутник, який ок
реслює розміри протилежної стіни 
(таким чином ми отримаємо зобра
ження стін, стелі та підлоги).

5. За допомогою точки сходження і допоміжних ліній визначаємо 
розмір та конфігурацію вікна, елементів підлоги, меблів тощо.

Кутове зображення
1. Проводимо лінію горизонту.
2. Оскільки ми виконуємо кутове 

зображення, то необхідно ліворуч 
та праворуч позначити дві точки 
сходження.

3. Зверху та знизу з лівого боку зобра
жувальної площини проводимо до
поміжні лінії до точки сходження, 
що розташована праворуч. За таким самим принципом проводи
мо допоміжні лінії з правого боку до лівої точки сходження.

4. З ’єднуємо точки перетину допоміжних ліній і знаходимо висоту 
протилежного від нас кута кімнати (отже, отримуємо зображення 
стін, стелі та підлоги).

5. За допомогою точок сходження і допоміжних ліній визначаємо 
розміри та конфігурацію вікна, елементів підлоги, меблів тощо.
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Будинок та інтер’єр

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ
Обери правильну відповідь:
1. Архітектурно і художньо оформлена внутріш

ня частина будівлі або приміщення — це:
А) екстер’єр; Б) інтер’єр; В) гармонія.
2. Інтер’єр поділяється на дві основні групи:
А) житловий і побутовий; Б) громадський і суспільний;

В) житловий і громадський.
3. Визнач, на якому з поданих зображень представлено кутовий 

і фронтальний інтер’єри.

ВИКОНАЙ УДОМА
У вільний час переглянь у книжках і журналах, на Інтернет-сай- 

тах зображення різноманітних громадських і житлових інтер’єрів. 
Обери ті, що найбільше тобі сподобалися. Поміркуй, що насамперед 
тебе у цих інтер’єрах вразило. Обґрунтуй свою відповідь.
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ІНТЕР’ЄР У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Де б ми не були, що би не робили — навчалися 

у школі, відпочивали на природі чи їхали в поїз
ді — будь-який простір на якийсь час стає нашою 

домівкою. Але ми завжди з радістю повертаємо
ся в той єдиний куточок, де нам по-справж

ньому добре, де ми знаходимо все на своїх 
місцях, де можна розслабитися і відпочити 
душею, — у власний ДІМ! Тому кожний 
прагне облаштувати своє житло з макси
мальним комфортом і смаком, зробити його 
зручнішим, затишнішим.

Інтер’єр — це функціонально та есте
тично облаштований внутрішній простір 
будівлі (оздоблення стін, стелі, підлоги, 
наявність меблів, особливості освітлення 
тощо).

Оздоблення приміщення об’єднує в собі 
утилітарні (для повсякденного життя) та 
декоративні елементи, що прикрашають 
побут людини: килими, посуд, квіти, карти
ни тощо.

Під час оформлення житла особлива 
увага приділяється трьом основним чинни
кам:
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— функціональність, коли житло відповідає нормальним 
умовам проживання. Кожна кімната має певне призначення. Раціо
нальне планування кімнат, зручно розміщені меблі додають помеш
канню комфорту;

— гігієнічність: звукоізоляція, повітрообмін, теплозахисні яко
сті, робота санітарно-гігієнічного устаткування і т. ін.;

— естетичність, тобто гармонійність речей і простору, їх ціліс
ність.

Житло може бути витримане в якомусь одному традиційному сти
льовому напрямку або являти собою їхнє поєднання. Головне, щоб 
у дизайні інтер’єру простежувалася цілісність, а окремі декоративні 
елементи гармонійно поєднувалися між собою в єдину композицію.

К омпозиція інтер’єру — це особливе розташування і співвід
ношення його складових: меблів, світильників, побутового облад
нання.

Серед предметів, якими людина прикрашає своє житло, тка
нини та вироби з них займають значне місце. Декоративні 
тканини — це оббивка м’яких меблів, килими і доріжки, 
завіси на вікна та двері, покривала і скатертини. Де
коративні тканини можуть бути тлом для окремих 
предметів, меблів та оздоблення. Тканини на
дають інтер’єру неповторного характеру, 
створюють атмосферу тепла і затишку.

В інтер’єрі велику роль відіграє оформ
лення віконних і дверних прорізів за допо
могою штор і гардин, жалюзі та портьєр.
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Привіт із Франції! Мене звуть Мадлен Ла- 
вальер. Цього року я зацікавилася роботами ху
дожників, які створюють інтер’єри житлових 
і громадських приміщень. Хочу ознайомити вас 
із творчістю мого земляка Жана Луї Деніо — всес
вітньо відомого архітектора, дизайнера інтер’є
рів, випускника школи дизайну Сатопсіо в Парижі.

Це дуже популярний майстер, 
цікавий дизайнер із власним, осо
бливим стилем. Його інтер’єри еле
гантні, виконані в ніжній кольоро
вій гамі, просякнуті історією, але 
водночас насичені ультрасучасни
ми елементами. Саме тому його 
творіння надовго залишатимуть
ся актуальними та цікавими для 
публіки.

22



Дякую, Мадлен! Думаю, тепер і нам варто 
спробувати спроектувати інтер’єр приміщення. 
Це може бути інтер’єр власної кімнати або су
часної навчальної аудиторії.

Для того, щоб зображення було правильним, 
необхідно навчитися застосовувати правила л і
нійної перспективи під час побудови найрізнома

нітніших предметів побуту. За допомогою лінії горизонту, точок 
сходження на ній та допоміжних ліній зображають будь-який 
предмет у перспективі. Розгляньте зображення предметів у пер
спективі, подані на цій сторінці. Зрозумівши особливості їхньої по
будови, ми зможемо якісно спроектувати уявний інтер’єр.

Інтер’єр у житті людини
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Колір в інтер’єрі. Оздоблення стін має поєднуватися з кольором 
меблів, портьєр і відповідати призначенню приміщення. Наприклад, 
для спальних кімнат рекомендуються спокійні кольори, оскільки 
строкатість дратує. Занадто темний колір також не прийнятний — 
приміщення видається похмурим. У кімнатах з вікнами на північ 
доречними будуть кремові, оранжево-рожеві, жовті, золотисті, світ
ло-зелені тони. Холодні тони — блакитно-зелені, блакитно-сірі, зеле
нувато-сірі — пасують для кімнат, вікна яких виходять на південь.

Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Друзі, вас, напевно, як і мене, вразив творчий підхід 
французького майстра інтер’єрів Жана Луї Деніо. 
Пропоную проаналізувати інтер’єр вітальні цього 
митця за поданим планом. Для цього скористайте
ся знаннями, набутими під час вивчення даної теми.

1. Визначте, до якого типу інтер’єру належить подане зображення.
2. У якому вигляді, фронтальному чи кутовому, подано інтер’єр 

вітальні?
3. Якою є загальна кольорова гама приміщення?
4. Визначте, як між собою поєднуються кольори меблів, стін і деко

ративних елементів.
5. Яке враження справила на вас ця композиція?
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Інтер’єр у житті людини

Спробуймо завершити в кольорі проект 
інтер’єру власної кімнати або сучасної на

вчальної аудиторії. Для цього скористаємося пора
дами щодо використання кольору в інтер’єрі та 
знаннями про правила повітряної перспективи, 
які ми здобули в попередніх класах на уроках обра
зотворчого мистецтва.

Принципи виконання роботи в кольорі можна по 
бачити на цих навчальних роботах.

1.

2.

3.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ
Обери правильну відповідь.
Скільки точок сходження використовується під час побудови ін
тер’єру в кутовому вигляді?
А) три; Б) одна; В) дві.
Особливе розміщення та співвідношення складових інтер’єру: ме
блів, світильників, побутового обладнання — це:
А) гармонізація інтер’єру; Б) композиція інтер’єру;

В) вигляд інтер’єру.
Під час оформлення інтер’єру житла особлива увага приділяється 
трьом основним якостям:
A) функціональним, гігієнічним та естетичним;
Б) функціональним, гігієнічним та санітарним;
B) функціональним, колористичним та естетичним.

ВИКОНАЙ УДОМА
У вільний час порівняй різні будинки в кутовому та фронтально

му положенні. Визнач, які геометричні форми лежать в основі цих 
споруд.
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Гої ЕКСТЕР’ЄР — ОБЛИЧЧЯ БУДИНКУ

У всі часи людину цікавила не тільки її зовнішність, вбрання, а й 
те, як виглядає будинок, в якому вона живе, храм, де вона молиться, 
споруди, які вона пов’язує зі своєю діяльністю, навчанням і дозвіл
лям. Проте кожен час висуває свої вимоги до архітектури, передусім, 
до її екстер’єру — неповторного архітектурного обличчя будь-якої 
споруди. Ніколи не сплутаєш масивність спрямованих у небо піра

мідальних комплексів Стародавнього Єгипту, монументальну 
вишуканість колон античних храмів Стародав

ньої Греції та Стародавнього Риму, 
загадкову химерність оздоблен
ня архітектурних споруд у До- 
колумбовій Америці, стрімкість 

стрілчастих арок і дахів готичних 
соборів середньовічної Європи.

Архітектура здатна відобража
ти естетичні ідеали, вірування та 

спосіб життя суспільства, особливий 
характер народів, що творили влас
ний камінний літопис. Тому екстер’єр 
будівлі — це завжди візитівка певного 
народу та певної епохи.
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Привіт! Я  — Педро Фуентес з Іспанії. В моїй 
країні є багато чудових архітектурних споруд. Зо
крема, й усім відомий казково прекрасний архітек

турно-парковий ансамбль Альгамбра, що розташо
ваний у місті Гранада. Іспанія подарувала світу 
багатьох неперевершених архітекторів. Серед 

них і уродженець провінції Каталонія — Антоніо 
Гауді. Оригінальні фантастичні форми незмін

но прекрасних споруд, створених великим Гауді, перетворили 
столицю Каталонії — Барселону — на справжню архітектур 
ну перлину.

У наш час творить ще один великий іспанський зод
чий — Сантьяго Калатрава. Без сумніву, це один із най- 
геніальніших архітекторів сучасності. Він отримав 
всесвітнє визнання завдяки своїм дивним, сміливим 
і водночас витонченим роботам у ст илі«біо-тек».
(Біо-тек — це новітній напрям в архітектурі.
Будівлі у цьому стилі наслідують природні 
конструкції, прагнучи до органічного поєд
нання та співзвуччя з природою).

Побачивши, що «виробляє» цей іспан
ський архітектор зі звичайними споруда
ми, багато країн (СІЛА, Швеція, Арген
тина, Ізраїль) захотіли мати й у себе 
творіння цього талановитого май
стра з абсолютно новим поглядом на 
звичні конструкції.

С. К а л а т р а ва .
М істо м истецтв і наук . В ален сія , Ісп ан ія
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Дякую, Педро! Твій земляк Сантьяго Калатрава — 
і  справжній чарівник! Я  ніколи ще не бачила таких

■*** дивних та цікавих архітектурних споруд.
Друзі, спробуймо проаналізувати цей витвір 

мистецтва за поданим планом:
1. Визначте, до якого виду архітектури нале

жить цей твір.
2. Які засоби виразності використано при створенні цієї споруди 

та якого ефекту досяг при цьому архітектор ?
3. Що нагадує вам ця архітектурна споруда ?
4. Чим сподобався вам цей витвір архітектора?

С. К а л а т р а ва .
С танція  Н ью -И оркського м ет р о п о л ітен у
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Екстер’єр — обличчя будинку

Знаєте, друзі, я  так само у захваті від творчості 
цього видатного іспанця. Та переконаний, що, перш 
ніж проектувати будівлі в одному із сучасних стилів, 
спочатку варто розібратись у конструктивних осо
бливостях звичайного будиночка, зрозуміти, які про
сті геометричні форми є його складовими. Необхідно 
також накреслити зображення простого за формою 
будинку з урахуванням правил лінійної перспективи.

Споруда матиме різний вигляд залежно від місцезнаходження 
спостерігача. Зображення складнішої за формою будівлі вимагає 
більш ретельної та вдумливої побудови з урахуванням перспектив
них скорочень усіх складових споруди.

Розглянь на рис. 2 зображення будинку та знайди відмінності 
у його побудові порівняно з рис. 1.
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Гої вулиці, що творять образ міста
Кожне місто має своє неповторне обличчя. І саме архітектурні 

споруди, що обрамляють широкі проспекти та бульвари чи вишико
вуються обабіч вузеньких вуличок, творять незабутній образ міста. 
Саме він дарує нам ті особливі настрій і почуття, що залишаються 
назавжди в душі кожної людини. І якщо ви опинилися на вулиці,

якою приємно йти, і все, що 
оточує вас, створює особливу 
атмосферу затишку, радості чи 
солодкого щему, знайте: ви по
трапили під чари справжнього 
мистецтва архітектури. Тому 
сміливо можна стверджувати: 
архітектори, за чиїми проекта
ми будуються споруди, і є го
ловними творцями художнього 
образу будь-якого населеного 
пункту. Отож люди, не байдужі 
до історії своєї батьківщини, які 
цінують справжнє мистецтво, 
завжди піклуються про давні 
споруди, оберігають їх, аби до
нести цю красу до нащадків, 
поділитися нею з усім світом.
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Привіт! Це Тереза Ді Дженнаро з Італії. Ми, 
італійці, надзвичайно пишаємося досягненнями 
наших художників, скульпторів та архітекторів, 
адже вони принесли нашій країні славу справжньої 
мистецької скарбниці. Щоденно туристи з усього 
світу милуються шедеврами італійських майстрів 
у численних музеях, галереях і виставкових залах 

Флоренції, Рима, Венеції. Проте, не тільки музеї здатні задоволь
няти естетичні смаки людини. Не менш захоплює старовинна ар
хітектура міст Італії. Художники з усього світу черпають творчу 
наснагу, захоплено споглядаючи 
та відображаючи красу «міста 
каналів і мостів», «міста зако
ханих» — неповторної Венеції.

Подивіться, як зобразив архі
тектуру венеціанських вулиць 
мій земляк — відомий італій
ський художник минулого сто
ліття Рубенс Санторо.

А тепер, друзі, проаналізуйте 
твір Рубенса Санторо «Гондола 
на венеціанському каналі» за по
даним планом:

1. Визначте, до якого виду та 
жанру образотворчого мисте
цтва належить цей твір. Аргу
ментуйте свої судження.

2. До якого виду архітектури 
належать зображені художни
ком об’єкти?

3. Поміркуйте, які засоби 
використав художник для ство
рення відчуття глибини про
стору.

4. Який настрій виник у вас 
після сприйняття цього твору ?

Р. Сант оро.
«Г он дол а на в ен ец іан сь к ом у  каналі»
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Дякую, Терезо! Венеціанські канали на полотнах Рубенса Санто- 
ро таки по-справжньому чарівні. Пропоную спробувати виконати 
пейзажне зображення міської вулиці. Для того, щоби правдиво від
творити дійсність у цій роботі, пригадаймо правила лінійної та 
повітряної перспективи.

Зверніть увагу на принципи побудови подібної роботи, подані на 
схемі з геометричними формами і на малюнку.

Зауважте, що допоміжні лінії, 
за допомогою яких виконується по
будова, проводять від ребра кожної 
геометричної форми будівлі, що роз
ташована від нас найближче, до від
повідних точок сходження. Пам’я 
тайте, що всі точки сходження 
містяться на лінії горизонту.

Розгляньте завершений варіант 
пейзажної роботи та визначте, за 
допомогою яких виражальних засобів 
досягається ефект повітряної пер
спективи.

Роботу виконайте за власним за
думом, керуючись етапами, що пода
но на с. 33 підручника.
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ВИКОНАЙ УДОМА
У вільний час розглянь світлини, на яких зображено найвизнач

ніші архітектурні пам’ятки твого рідного краю. Підготуй коротку 
історичну та мистецьку довідку про них.

Вулиці, що творять образ міста
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^  АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ

Друзі! Останім часом 
я  зацікавився історією 
свого рідного краю. Тому 

сьогодні хочу вам пред
ставити репродук
ції картин із твор
чого доробку знаного 

українського художни
ка Сергія Кроповинського. На його 
полотнах чудові архітектурні спо
руди, що відображають історію чи 
не всієї України.

С. К роповинський

1. «Київ. З о л о т і ворота»
2. «Ч игирин . К р угла веж а»

В історії України багато слав
них сторінок — героїчних і трагіч
них. Це історія краю, народ якого 
змушений був здавна виборювати 
свою незалежність і стверджувати 
державність. Та навіть у найбу- 
ремніші роки українці розвивали 
власну культуру, яка завжди була 
правдивим відображенням їхньої 
поетичної душі.

Високі творчі злети українських 
митців залишили нам, нащадкам, 
чимало шедеврів світового значен
ня у різних видах мистецтва. Та 
особливе місце в історії культури 
України займають її численні архі
тектурні пам’ятки. І в наш час вони 
вражають розмаїттям форм, адже 
зводили їх у різні епохи, під впли
вом різних стильових традицій.
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С. К роповинський

3. «О строг»
4. «К ам ’ян ець-П оділ ьський . 
Ф ортеця»
5. «П окровська ц ер к ва-ф ор тец я  

в С утківцях»
6. «Харків. У сп ен ськ и й  собор »

Роботи Сергія Кроповинсько- 
го надзвичайно цікаві за сти
лем. Вони ніби виходять за межі 
полотна, квітнуть улюбленими 
українськими кольорами. Худож
ник є автором живописних се
рій «Великі фортеці України» та 
«Золота Україна».
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Дякую, Богдане! Представлені тобою роботи здатні 
викликати справжнє захоплення славним історич

ним минулим України.
Друзі, перед виконанням художньої творчої ро

боти пропоную проаналізувати одну з визначних 
пам’яток України — церкву Покрови Пресвятої 

Богородиці, що в селі Сутківці Ярмолинецького району 
Хмельницької області.

Для цього потрібно пригадати особливості аналізу архітектур
них творів, з якими ми ознайомилися на попередніх уроках.

Ц ерк ва П ок р ови  П р есвя то ї Б о го р о д и ц і в с. С утківці. 
Х м ел ьн и ччи н а

Друзі! Для узагальнення вивченого пропоную ство
рити ескіз архітектурної споруди в стилістиці однієї 
з відомих архітектурних пам’яток рідного краю.
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Архітектурні пам’ятки України

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ
1. Визнач, на якому з поданих зображень бачимо кутовий, а на яко

му — фронтальний вигляд будівлі.
2. До якого з видів архітектури належить кожна із цих споруд? Аргу

ментуй свою відповідь.

Й. Б. Зауер.
Т р оїц ьк и й  со б о р  у  м. Ч ер н іг ів Ф. Ф ельнер і Г. Г ельм ер. 

О деськ и й  н ац іон ал ь н и й  
ак ад ем іч н и й  театр  о п ер и  та бал ету

А льтанка в ум ан ськ ом у  
д ен д р о л о г іч н о м у  п ар к у  «С оф іївка»

К он ди тер сь к а  ф абр и к а  «Ііовіїеп»  
у  м. В ін н и ц я
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ВИДИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
МИСТЕЦТВА

Мистецтво виникло ще в доісторичні часи, коли людині щоденно 
доводилось боротися за своє існування. Саме мистецтво допомогло 
нашим далеким пращурам осмислити дійсність, зрозуміти своє міс
це у такому суворому і складному світі. Первісне мистецтво відобра
жало релігійні уявлення давніх людей і мало виразний обереговий 

характер, коли зображення, спів, пантоміма мали 
містичне значення і повинні були забезпечити 

вдале полювання, вберегти життя. Тож тво
рячи і сприймаючи художні образи, люди 
розвивалися емоційно, естетично та розу
мово, а отже, ставали сильнішими.

Вже тоді людина захоплювалася кра
сою і прагнула прикрасити своє помеш
кання. Художнє прикрашання предметів 

побуту і стає основою декоративно-при
кладного мистецтва.

Декоративно-прикладне (ужит
кове) мистецтво — це мистецтво, 

головною метою якого є створення 
та оздоблення художніх виробів, 
що мають практичне призначення 

у побуті.
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Основою будь-якого виду мистецтва є народна творчість. Най
виразніше риси народного мистецтва відображено в декоративно- 
прикладному, адже воно завжди поруч з людиною в її побуті та 
є найдоступнішим. Саме тому найяскравіші враження про 
особливості характеру кожного народу дає нам його ужит
кове мистецтво. У ньому сконцентровані прадавні 
традиції, вірування, естетичні та моральні ідеали, 
а отже — душа народна.

Н ародне мистецтво — художня колективна 
творча діяльність народу, що відображає його жит
тя, світогляд і морально-естетичні ідеали.

Ужиткове декоративно-прикладне мистецтво тісно 
пов’язане з ремеслами, що формували матеріальну 
культуру кожного народу.

Таким чином, видовий поділ у декоративно- 
прикладному мистецтві рясніє назва
ми різноманітних видів діяльності 
народних майстрів.
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

ВИШИВКА КУВАННЯ

ВИТИНАНКА ГРАВІЮВАННЯ

ХУДОЖНЄ
РІЗЬБЛЕННЯ

У
ВИДИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

МИСТЕЦТВА

У■У
ДЕКОРАТИВНИЙ

РОЗПИС

КЕРАМІКА ТКАЦТВО

ЛОЗОПЛЕТІННЯ ПИСАНКАРСТВО
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Види декоративно-прикладного мистецтва

К илим . X IX  ст. П одільська губернія . К оноплі, вовна, р уч н е  т кацт во
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

К ар буван н я.
В. Морозов. Щит із секирою «Перун»

Д ек о р а ти в н и й  р озп и с-  
м альовка.

В. Раковський. 
Панно «Козак Мамай», 

с. Самчик. Хмельниччина
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Види декоративно-прикладного мистецтва

П исан к а. Львівщина

Г равію вання.
Срібна ложка із чорнінням

В ити н ан к а.
С. Денисенко 

«Подільська берегиня»
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Х у д о ж н є р ізь бл ен н я . М. Кіщук. Сувенірні вироби, с. Річка. Косівщина

Л о зо п л ет ін н я . О. Скрипник. Садові меблі

44



Види декоративно-прикладного мистецтва

К ер ам ік а . Посуд та баранець, с. Косово. Івано-Франківщина

Для розмаїття видів декоративно-прикладного мистецтва харак
терними є три основні засоби виразності: стилізація, контраст і сим
волізм.

Стилізація — процес спрощення предмета (в зображенні) за 
формою та кольором на основі відбору найвиразніших його рис.

Важливим етапом стилізації зображення є декоративний прин
цип добору кольорів: їх обмежена кількість, яскравість і контраст.

Контраст — яскраво виражена протилежність будь-яких якостей 
і властивостей.

Контрастним вважається поєднання світлих і темних, теплих і хо
лодних, легких і важких кольорів.

Символ — знак, що позначає сутність певного поняття.
Символізм у декоративно-прикладному мистецтві досягається 

використанням зображень, що є важливими знаками-символами, 
традиційними для культури певного народу чи людства в цілому.
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

ужиткового мистецтва за таким планом:
1. Визначте, до якого виду декоративно-при

кладного мистецтва належить цей виріб.
2. Які виражальні засоби декоративно-приклад

ного мистецтва використав народний майстер? Аргументуйте 
власну думку.

3. Яке естетичне враження справив на вас цей твір декора
тивно-прикладного мистецтва?

Друзі! Думаю, варто використати знання про 
декоративно-прикладне мистецтво та його ви
ражальні засоби під час проведення аналізу твору
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А тепер, друзі, пропоную вам знайти ключове сло
во мистецького кросворда з теми «Види декоратив
но-прикладного мистецтва».

1. Вид декоративно-прикладного мистецтва, 
зображення в якому виконується за допомогою голки 
та ниток.

2. Знак, що позначає сутність певного поняття.
3. Контрастний до теплого.
4. Контрастний до темного.
5. Вид декоративно-прикладного мистецтва, зображення 

в кому наносять на яйце писачком.
6. Вид декоративно-прикладного мистецтва, коли зображен

ня створюється в процесі ажурного вирізання з паперу.
7. Сюжети або орнаментні композиції, виконані фарбами на 

поверхні стін, стелі чи виробах декоративно-прикладного мисте
цтва.

8. Вид декоративно-прикладного мистецтва, коли вироби ви
готовляються з лози.

Види декоративно-прикладного мистецтва

ВИКОНАЙ УДОМА
У вільний час переглянь у книжках і журналах, на Інтернет-сай- 

тах зображення народних декоративних розписів різних регіонів 
України. Поміркуй, які виражальні засоби використали в них народ
ні майстри.
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БАРВИСТЕ ДИВО УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО РОЗПИСУ

Співуча та чутлива душа українського народу 
найяскравіше виявляється у мистецтві народного 

розпису. Розписування стін хат, предметів 
побуту було дуже поширеним в україн
ських землях ще у сиву давнину, а деінде 
збереглося й донині. Мудра народна тра
диція вимагала прикрашати свою оселю, 

адже і ставлення до неї відрізнялося від 
сучасного сприймання житла. Хата асоці

ювалась із живою істотою, могутнім оберегом, 
здатним захистити від усього лихого. У люди

ни є чоло, у хати — «причілок». Відповід
но вікна — «очі» будівлі. Усередині ж була 
піч, немов гаряче серце.

В Україні стіни хати ззовні та зсере
дини майже завжди білили, як і піч, тому 

в хаті було багато вільної площі для при
крашання мальованими різно

барвними орнаментами.

48



Найчастіше зображували фантастичні дерева з птахами, півника
ми, щигликами тощо. Ззовні розмальовували обрамування вікон та 
віконниці (задля кольорового узгодження житла із зеленню дерев та 
квітів довкола хати). Традиція розписування формувалася протягом 
тисячоліть і була тісно пов’язана з магічними віруваннями та діями. 
Символіка цих орнаментів мала як естетичне, так і оберегове значен
ня. Нерідко використовувались мотиви «дерева життя», що є чистим 
витвором народної фантазії з певними абстрактними оздобами-сим- 
волами (прості та свастикоподібні хрести, зірки, розетки, очі), вига
даними птахами тощо. Таким чином, зображення ці наділялися ма
гічною силою, були покликані приносити щастя, відвертати нечисть, 
усяку зловорожу силу.

У пізніші часи почали з’являтись більш натуралістичні мотиви 
в розписах (листки дуба, клена, хмелю, барвінка, винограду, вінки 
і букети, сови та павичі). Орнаменти стінопису в окремих місцево
стях подібні до орнаментів вишивок (особливо в розписах над вікна
ми), килимів (у розписах над підлогою), пічних кахлів.
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Розписують хати пірцем, пензлями, рогозою, віхтями. Квіти 
й листки найчастіше малюють пальцем.

На початку XIX століття на основі настінного розпису почав роз
виватись розпис, який виконується на різних предметах щоденного 
вжитку: вазах, тарілках, глечиках, карафках, навіть на елементах 
збруї та озброєння (давня традиція мистецтва Запорозької Січі).

Декоративні розписи в минулому побутували в багатьох районах 
України, особливо на Поділлі, Київщині, Слобожанщині, Буковині, 
але найбільшого поширення вони набули на колишній Катеринос- 
лавщині. У селі Петриківка Дніпропетровської області й до сьогодні 
дбайливо зберігають чудові традиції декоративного малювання, яке 
отримало загальну назву «петриківського розпису» (від назви села). 
Цей розпис містить усі традиційні мотиви настінних розписів, але ви
різняється особливим розмаїттям зображень садових (жоржини, айс

три, тюльпани, троянди) і польових (ромашки, 
волошки) квітів, залученням до візерунка 

мотиву ягід (калини, полуниці, вино
граду) та листя папороті. Крім того, 

петриківські орнаменти і мотиви 
розпису вирізняються натураліз
мом зображення. Варто зазна
чити, що в наш час набувають 
великої популярності так звані 
«мальовки» — розписи, вико
нані на папері, якими так само 

можна прикрасити оселю.
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Барвисте диво українського народного розпису

Друзі! Історія та традиції декоративних розписів 
в Україні дуже давні й багаті. Крім петриківського, 
славляться також роботи з декоративного розпису, 
виконані народними майстрами та професійними ху
дожниками з інших районів України. Також ознайо
мимося з роботами майстрів, які працюють у стилі 

опішнянського, яворівського, косівського розписів. Цікаво, що опіш- 
нянську та косівську орнаменталістику зазвичай можна побачити 
на керамічних виробах, а яворівську — на дереві й склі. Пропоную про
аналізувати один із цих розписів за поданим планом:

1. До якого виду образотворчого мистецтва належить цей твір ?
2. Визначте елементи декору.
3. Якими є особливості композиції цього зображення ?
4. Якою є кольорова гама цього твору ?
5. Визначте виражальні засоби, що дали змогу авторові досягти 

виразності зображення і створити особливий настрій.
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ак-а

Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

О п іш нянський  р озп и с. 
Д екорат и вн и й  т а р іл ь

Я вор івськи й  р озп и с.
Н. Д ю г. «К олискова пісня»  

(м а л ю н о к  на скл і)
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Барвисте диво українського народного розпису

А тепер, друзі, спробуємо створити ескіз власного 
настінного декоративного розпису в петриківському 
стилі. Щоб успішно впоратись із завданням, при
гадаймо техніку виконання основних прийомів, 
властивих для цього розпису. Тому спершу варто 
трохи потренуватися, щоб опанувати техніку різ
них мазків, а вже потім виконати роботу за принци
пом, поданим у підручнику.

ОСНОВНІ МАЗКИ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ

І!!! Оо л
а б  в г

а  — «гребінчик»; б  — «зернятко»; в — «горіш ок»; г  — « п ер ех ід н и й  м азок»

ЕЛЕМЕНТИ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ

Зерн ят ко

К ривеньке
зерн ят ко

П ерехідний
м а зо к

Д зв ін очок

Р ом аш ка

Ф
С уничка

9ФШ
П уп’ян ки

Я гідки

К віт к а
виш ні сунички
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ

1 .

3.
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Гої ВИШИВКА — НЕВМИРУЩИЙ ОБЕРІГ

Художнє обдарування українського народу, вершини його 
мистецького хисту повного мірою виявляються в народній ви

шивці. Розмаїття сюжетів, художньо-виражальних засобів 
у народних вишиваних творах вражає.

Вишивка — найпоширеніший вид народного декоратив
но-прикладного мистецтва, орнаментальне або сюжетне зобра
ження на тканині, шкірі, повсті, виконане різними ручними 
або машинними швами.

Як засвідчують численні археологічні знахідки на терито
рії сучасної України, вже наші далекі пращури відображува
ли дійсність через різноманітні знаки-символи. Тоді й почав 
зароджуватися орнамент. Він активно розвивався у різних 

видах ужиткового мистецтва і досяг худож
ньої довершеності саме у вишивці. Орнамен
тальні зображення, вишиті народними май
страми, здавна виконували не лише функцію 
прикрашання. Насамперед ці зображення 
мали символіко-магічне значення, їх вважа
ли могутніми оберегами від усього лихого. 
Недарма вишивкою прикрашали одяг, який 
був наче другою шкірою людини, асоціював
ся з її єством. Перш ніж зодягнути людину, 
одяг «виростав» із зерняток, що лежали під 
сонячним світлом та місячним сяйвом, його 
крутили на веретені, ткали в полотно, а вже
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потім прикрашали, немов молитвою, спеціальними 
вишиваними орнаментами, наповненими глибоким 
змістом. Вишивкою також прикрашали найбільш 
значущі предмети хатнього побуту, домашнього 
вжитку: рушники, наліжники, пошиванки тощо.

Отже, вишивка — це не тільки майстерне тво
ріння золотих рук народних умільців, а й скарбниця 
вірувань, звичаїв, обрядів, духовних прагнень україн
ського народу. Численні орнаментальні зображення 
тварин, птахів, рослин, дерев, квітів є доказом того, 
що наші предки обожнювали їх, опоетизовували при
роду не лише у піснях і танцях, а й у декоративно- 
прикладному мистецтві. Наприклад, рушники 
з вишитими зображеннями голубів, півнів, коней 
були своєрідними оберегами, що захищали людину 
від злих сил. Вагоме значення мала й кольорова сим
воліка (червоний — любов, жага, світло, боротьба; 
чорний — смуток, нещастя, горе, смерть; зелений — 
весна, буяння, оновлення життя тощо). Різно
манітні схематичні зображення Сонця,
Берегині, Дерева життя, вишиті на 
тканині, є ще одним свідченням глибо
кої шаноби наших пращурів до Сонця,
Матері, Предків як могутніх, священ
них, життєдайних першооснов усьо
го сущого. Крім того, вишивання як 
національна традиція сприяло ви
хованню у дівчат і жінок терпіння,
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

відчуття краси. Дівчина мала вишити коханому сорочку, хустину, 
весільні рушники. Вишитий своїми руками одяг був одним із голов
них доказів працьовитості та високої духовності.

За мотивами орнаменти вишивок бувають геометричні (зобра
ження абстрактних геометричних фігур), рослинні (стилізовані 
зображення рослин), зооморфні (стилізовані зображення тварин), 
антропоморфні (стилізовані зображення людей).

Геометричні орнаменти здавна притаманні українській ви
шивці. Вони дуже прості: кружальця, трикутники, ромби, кривуль
ки, лінії, хрести. У ці символи колись вкладався глибокий зміст, і до
тепер на їх основі створено значну частину вишиваних орнаментів.

Р о сл и н н и й  ор н ам ен т

58



Вишивка — невмирущий оберіг

В основі рослинного орнаменту
лежить прагнення перенести у вишив
ку красу природи. В українській вишив
ці часто використовуються такі мотиви, 
як «виноград», «хміль», «дубове листя»,
«барвінок» тощо. Деякі з них несуть на 
собі відбиток стародавніх символічних 
уявлень народу. Так, мотив «барвін
ку» є символом немеркнучого життя, 
візерунок «яблучне коло», поділений 
на чотири сектори, з вишиванням про
тилежних частин в одному кольорі є 
символом кохання. У сучасній вишивці 
трапляється прадавній символ «Дерево 
життя», який здебільшого зображуєть
ся стилізовано у формі листя або гілок.

У вишивках зооморфних орнаментів зображуються: кінь, заєць, 
риба, жаба, півень, сова, голуб, зозуля, метелик, павук, жук. У таких 
орнаментах у різноманітних, часто химерних сплетіннях, бачимо за
ячі та вовчі зуби, волове око, луску коропа, баранячі роги тощо.

Зооморфні орнаменти часто поєднуються із антропоморфними 
(стилізовані зображення людей із ромбоподібними тулубами, хресто
подібними головами).

жаття

Т. Пропгчева. Д ер ев о  ж и ття
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

А н тр оп ом ор ф н и й  ор н ам ен т

Вишивка живе, розвивається та збагачується новими яскравими 
барвами. Адже сучасна українська вишивка — результат унікально
го духовно-матеріального розвитку нашого народу. Впродовж бага
тьох століть в українській вишивці знаходять відображення думки 
і настрої людини, краса навколишнього світу, сподівання на кращу 
добру долю, людські вірування, оберегова символіка речей, — все, що 
стає вагомим і значущим завдяки чарівним рукам та голці з ниткою.

Друзі! Українська вишивка, як ми переконались, має 
справді дуже давню та глибоку історію. Та мені особли
во приємно, що і нині в Україні творять чудові народні 
майстри — вишивальниці. Серед них особливої уваги 
заслуговує творчість киянки Тетяни Протчевої. Її ро
боти відомі й за межами України. Колекція кращих 

робіт майстрині з успіхом еспонувалась у найвідоміших галереях 
й виставкових залах нашої країни та за кордоном: в Америці, Япо
нії, Китаї, Шотландії, Ізраїлі та ін. Окрім традиційних рушників 
і сорочок пані Тетяна створила цілу колекцію вишитих краваток. 
Окремі орнаменти, які використовувала художниця, запозичено 
з малюнків прадавньої трипільської кераміки. Майстриня вишиває 
також картини й ікони. Надзвичайно цікавою роботою авторки є 
вишита карта України, яка презентує нашу країну.
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Вишивка — невмирущий оберіг

Т. Протпчева. В и ш и та карта  
«У країна — єд и н а  к раїна»

Ік он а  Б о ж о ї М атері. 
В иш ивка в авт орській  т ехніц і 

Т. П рот чевої GLOW  A R T  2

Співак О. Скрипка 
у  крават ц і, виш ит ій  

Т. П рот чевою
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Друзі! Пропоную сьогодні виконати практичну 
роботу «Ескіз традиційного одягу з вишитими обе
регами». Для цього потрібно зобразити чоловіка 
або жінку в традиційному українському одязі та 
відтворити вишиті орнаменти-обереги. А щоб 
наша робота вдалася, ми використаємо тради
ційні символи, з якими тільки-но ознайомилися, 
та пригадаємо особливості пропорційної будови людини.

Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

ТРАДИЦІЙНІ ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ У ВИШИВКАХ
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1. З а х ід н е  П оділ л я  2. П ів ден н а  П ол тавщ ина
3. П ів ден н а  К и ївщ и н а 4. Зак ар п атсь к а  Г уцульщ ина
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ЧАРІВНЕ МЕРЕЖИВО ВИТИНАНКИ
Хто з нас не витинав у дитинстві «сніжинки» 

з білого паперу і не розвішував їх по квартирі, го
туючись до зустрічі Нового року? Скласти аркуш 

паперу певну кількість разів і вирізати хитромудрі 
й не дуже «віконця» міг кожен, особливо не замислю
ючись. І тільки згодом ми зрозуміли, що це був один 

із перших наших кроків до творчості. Виявляєть
ся, що в декоративно-прикладному мистецтві 

багатьох народів світу можна натрапити на 
дуже складні вироби, вирізані з паперу, які 

в Україні називають витинанками.
Витинанка — художній твір народно

го декоративно-прикладного мистецтва 
у вигляді орнаментованої чи сюжетної 
композиції, вирізаної з одно- або багато

колірних аркушів паперу.
Перші паперові прикраси, схожі 

на наші українські витинанки, ви
никли у Китаї у зв’язку з винахо
дом і розповсюдженням там паперу 
ще у УІІ-ХІІ ст. Напередодні свята 
весни китайські жінки наклеювали
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на вікна своїх будинків графічно чіткі паперові «чуанхуан» (віконні 
візерунки), які виготовляли заздалегідь, узимку. Це були переважно 
одноколірні зображення божеств, духів, героїв народних легенд, дра
конів, феніксів, квітів, винограду, метеликів, риб тощо. їх витинали 
маленькими ножиками. Завдяки високій художній якості, вражаючій 
філігранності та простоті виготовлення «чуанхуан» стали відомі су
сіднім народам. Крім суто декоративних функцій такі прикраси слу
гували майстрам трафаретами для нанесення відбитків на дерев’яні 
вироби і тканини.

У XIII ст. паперові прикраси з’явились 
у Персії, пізніше у Туреччині, а у XVIII ст. 
розповсюдилися й у Європі. Ажурні папе
рові прикраси в Україні мали виразне де
коративне спрямування і спиралися на тра
диційні народні мотиви орнаменту. На наших 
землях виникнення і поширення витинанки 
пов’язане з розвитком промислового вироб
ництва паперу. Саме тоді, у середині XIX ст., 
витинанка набуває широкого розповсюджен
ня в оформленні інтер’єру.

Ажурними виробами з паперу прикра
шають вікна, з них роблять фіранки, сер
ветки, мережива для полиць, стельових 
балок, рамок з фотографіями, ікон, две-
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рей. За усталеним звичаєм щороку витинанками прикрашали ін
тер’єр житла до найулюбленіших і найважливіших свят — Різдва 
та Великодня.

Основними рисами народної витинанки є симетрія і декоратив
ність образів (неодмінно високий ступінь стилізації, схильність до 
геометризації).

За технологічними та художніми особливостями витинанки поді
ляють на:

— а ж у р н і  (зображення міститься у прорізах);

Розділ 1. Мистецтво в нашому житті
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Чарівне мереживо витинанки

— силует ні (зображення є контуром);
— оди н арн і (виготовлені з одного аркуша паперу);
— скл адн і (аплікаційні — з кількох аркушів паперу, а тому вони 

завжди багатоколірні).

С и луетн а
та одн ош ар ов а  витинанка. 

О. Ц им балю к.
«Рож евий р а н о к  
ж ит ом  пахне»

С кладна витинанка. 
П. О садча.

«К н яги н я  О льга»
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Складні витинанки залежно від прийомів виготовлення бувають 
н а к л а д н и м и  (накладають одна на одну «гіркою») і складен и м и  
(великомасштабні твори, орнаменти та зображення яких утворені 
з окремих елементів, складених поряд, гармонійно поєднаних між 
собою в одне ціле).

Інколи витинанки наклеюють на аркуш паперу, тло якого також 
може слугувати невід’ємною складовою задуманої автором компо
зиції.

У сучасному декоративно-прикладному мистецтві витинанка на
була виставкового характеру — це тематичні ажурні твори, присто
совані для експонування на виставках. Виготовляють їх і для оздо
блення поліграфічної продукції — так від декоративно-прикладного 
вони переходять до образотворчого мистецтва (витинальна графіка). 
Характерними зразками виставкових витинанок є фігурні та орна
ментальні заставки, витинанки-плакати, екслібриси, вітальні лис
тівки тощо.

Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

В и ти н ал ьн а  гр аф ік а . Д . Х аррісон . В іт а л ь н а  л и ст івк а
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Чарівне мереживо витинанки

Друзі! Сьогодні я  хочу ознайомити вас із творчі
стю видатного майстра витинанки — українського 
художника Тараса Крамаренка. Він живе і працює на 
Черкащині та є одним з небагатьох в Україні, хто до
вів захоплення витинанкою до рівня справжнього ми
стецтва. Його тематична палітра вражає: голодо

мор, історичні постаті, фольклорні мотиви, пейзажі, політична 
сатира... Тарас Крамаренко є членом Національної спілки майстрів 
народного мистецтва, має дитячу мистецьку студію, де передає 
своє вміння «бачити світ крізь витинанку» багатьом учням. А ще 
пише вірші, вирізьблює по дереву і займається художньою графікою.

Т. К рам арен ко . 
«С оняхи Іловайська»
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Дякую, Богдане! Аж не віриться, що зі звичайного па
перу можна виготовити таке диво! Пропоную і нам 
повчитись цього давнього мистецтва. Знаю, що 
в ужитковому мистецтві багатьох народів є тра
диція зображувати так зване «Дерево роду», в яко
му втілюється пам’ять народна, прадавні віруван
ня та ідеали. Тож давайте виконаємо декоративну 
композицію «Дерево роду» в техніці витинанки.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ
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ДЕРЕВО ЖИТТЯ У ТВОРАХ НАРОДНИХ МИТЦІВ

Чарівне мереживо витинанки



Гої ЛЯЛЬКА-МОТАНКА — БЕРЕГИНЯ РОДУ
Усі, хто цікавляться українськими народними звича

ями, нашим невичерпним і самобутнім ужитковим мис
тецтвом, зачаровані традиційними ляльками-мотанками. 
Можливо, тому, що це не тільки дитячі іграшки, а й пере
дусім, обереги родини й роду, могутні магічні талісмани 
і символи зв’язку між поколіннями, дух наших предків...

Колись такі ляльки робили повсюдно. Бавилися 
власноруч створеними із сіна чи соломи, клаптиків 

тканини, осоки, ниток, кукурудзяних качанів та 
листочків. Спосіб створення цих ляльок — скру

чування, скочування, змотування, зв’язування, 
завивання. Тому і називали їх — «мотанки». 
Мотанка виготовлялась з доступного дешево

го матеріалу і без будь-яких інструментів.
Голова ляльки називалася «куклою». Для 

неї клаптик тканини складався вузенько (як 
пасок), а тоді згортався «рулетиком» і обмо
тувався тканиною. Раніше найкоштовнішим 

убранням для ляльки ставали клапті ста
рих вишитих сорочок, іншого одягу. Саме 

тому українська мотан
ка мала ознаки тієї 

, де її виго-



товлено. Іграшки з різних місцевостей України відрізнялися непо
вторним орнаментом вбрання: київський, галицький, волинський, 
буковинський, подільський, черкаський...

Коли діти підростали, матері робили для них 
ляльки-мотанки з усього, що мали під руками.
Вважають, що лялька є посередником між живи
ми й тими, кого на цьому світі вже чи ще немає.
Саморобних ляльок робили безликими: обличчя 
замінював візерунок у вигляді хреста, ромба чи ква
драта. Можна стверджувати, що лялька-мотанка 
не має очей, бо, згідно із давніми віруваннями, 
у них може влетіти дух живої істоти. Лялька 
з обличчям немов дивилася в душу і могла заш
кодити дитині, зурочити її. А ще хрест у колі за
мість обличчя — солярний знак — глибинний символ 
зародження життя й родючості, продовження й збере
ження роду, вічності буття, безперервного повторен
ня відродження життя, зв’язку між минулими та 
майбутніми поколіннями... Тому лялька-мотанка 
стояла в хаті на покутті, біля образів, або лежа
ла у дитячій колисці. Вона вважалася бере
гинею роду і захищала малечу 
від біди. На Великодні свя
та, коли йшли святити па
ску, ляльку-мотанку клали



у святковий кошик. Адже головне призначення ляльки-мотанки — 
це берегти душу свого власника від усякого зла та нечистих помислів.

Лялька-мотанка давно є незабутнім і неперевершеним укра
їнським національним сувеніром, сакральним оберегом для своїх 
господарів, вишуканим подарунком для найвибагливіших поціно- 
вувачів мистецтва й усього прекрасного!

Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Друзі! Мені вже довелось побачити ляльки-мотанки 
з багатьох місцин України, що виготовлені з найріз
номанітніших матеріалів. Та серед цього яскравого 
розмаїття видаються особливо чарівними витвори 
відомої української майстрині — Тетяни Білокри- 
лець. Кожна з її ляльок цікава своєю неповторністю: 

іноді це мрійливі пані чи панночки, буває, це князівни чи королеви, 
дбайливі господині чи селянки, це матері з діточками, а, трапля
ється, прекрасні наречені... Але всі вони завжди красуні! Всі вони 
завжди Берегині! Берегині домашнього вогнища... У вбранні сво
їх ляльок-мотанок авторка обов’язково намагається відобразити 
традиційні елементи одягу нашого 
українського народу, всі віхи історії на
ціонального костюма... Майстриня з 
трепетом ставиться до мотанки як  
до оберегу: починаючи від кольорової 
палітри і закінчуючи незначними, на 
перший погляд, деталями, вона ретель
но обмірковує їх обрядовий зміст, сим
волічне значення. Кожна, здавалося б, 

дрібничка — як-то ко
лір стрічок, вплетених у волосся, гроно вино

граду у руці, кошик квітів, глечик з водою, 
хліб на рушнику — має символічний та 
особливий зміст. Багато ляльок-мота
нок майстрині «живуть» у приватних 
колекціях в Україні та за кордоном, 
зокрема у Франції, Великобританії, 
Німеччині, Польщі, Бельгії, Австрії, 
Канаді, США...
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Т. Б іл окри лец ь . 
«Т рипільська М атір -Б ер еги н я»

Т. Б іл окри лец ь . 
«Х ристина»
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Дякую, Богдане! Ляльки, створені Тетяною Білокри- 
лець, справді чарівні. Як би і я хотіла навчитись ство
рювати такі чудові ляльки-обереги!...

Спробуймо й собі виготовити ляльку-мотанку.
Оскільки відразу складно знайти всі матеріали для 
створення таких ляльок, як у Тетяни Білокрилець, 
пропоную виконати наш виріб зі звичайних серветок та ниток.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
1. З білої серветки виготовляємо «рулетик» та розміщуємо його посере

дині іншої подібної серветки. Виготовляємо голову ляльки й обмотує
мо декілька разів ниткою, утворюючи «шийку».

2. Згортаємо до середини два протилежні кути та перегинаємо тулуб. 
Із картатої серветки робимо «ручки» й перев’язуємо кінці ниткою. 
Далі з’єднуємо «ручки» з тулубом, перев’язуємо талію ниткою.



Лялька-мотанка — берегиня роду

3. Виготовляємо з кольорових серветок спідницю і фартух, закріплюємо 
їх на тулубі ниткою.

4. Оздоблюємо ляльку паском із паперової стрічки.

ВИКОНАЙ УДОМА
У вільний час переглянь книжки, журнали, Інтернет-сайти, при

свячені декоративно-прикладному мистецтву, та знайди зображен
ня традиційних українських глиняних іграшок. Спробуй визначити 
засоби виразності, які використовували їх автори задля створення 
певного настрою в декоративному образі.
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Гої НАРОДНА ІГРАШКА -  ПАМ’ЯТЬ НАЦІЇ
Із давніх-давен діти навчались пізнавати та розу

міти світ у процесі гри. І завжди поряд з дитиною 
була іграшка. її виготовляли тато й мама, ро

била собі сама малеча. Надзвичайно давньою 
є й історія української іграшки. В Україні її 
виготовляли із найрізноманітніших матері

алів: глини, дерева, лози, соломи, тіста 
і навіть сиру. Зазвичай це були усілякі 

тварини: коники, баранці, кози, цапи, 
бички, корови, собаки, свинки, за
йчики, рибки, півники, чаєчки, зо
зульки, тури, леви, ведмеді, фантас
тичні звірі. Часто зображали комічні 

образи людей: «вершників», «кумів», 
«сусідок», «наречених», «музикантів». 

Справжня народна іграшка завжди подає 
образи умовно, узагальнено, з використанням 

стилізації зображення. Найпоширенішою на
родною іграшкою в Україні був і залишається 
глиняний свищик. Колись на ярмарках і база
рах під час святкових гулянь продавали тися

чі дрібних, розписаних вигадливими орнамен-
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тами, керамічних та дерев’яних свищиків. Свистіння за допомогою 
цих виробів мало ритуальний характер — символізувало весняне 
пробудження землі від зимового «сну», відганяло злі сили.

Розквіт народних іграшкових промислів в Україні припадав на 
середину XIX століття. Саме у цей період історично сформува
лись три найбільші регіони виготовлення таких забавок: По
дніпров’я, Поділля і Прикарпаття, а в їхніх межах утворилися 
провідні осередки. Протягом тривалого часу тут формували
ся місцеві стильові особливості.

У селах Подніпров’я виготовля
ли з дерева кумедні механічні за
бавки з рухомими елементами — 
вирізані фігурки попарно з’єднаних 
планками ведмедів, ковалів, теслярів, 
що «працюють» під час руху планок.

На Прикарпатті майстрували різно
манітні візочки з драбинками, з одним 
або двома силуетно вирізаними коника
ми. Користувалися популярністю іграшкові 
меблі та музичні інструменти.

Глиняні іграшки в усіх гончарних осередках 
України виготовляли переважно жінки і діти 
гончарів для власних потреб, а в окремих міс
цевостях такі забавки вивозили на ярмарок.
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

К ер ам іч н а  іграш ка, с. О піш ня

У кожному осередку форму
валися власні традиції як у ліп
ленні форми, так і в розписі 
глиняних виробів, розроблялися 
особливі сюжети. Наприклад, 
у селі Опішня, що на Полтавщи
ні, віддавали перевагу масивним 
жіночим постатям з півнем під 
пахвою, витонченим фігуркам 
дівчат із кошиками, трьохголо- 
вим коням.

На Поділлі керамічні іграш
ки виготовляли більш ніж у де
сяти осередках.

Ляльки мали під пахвою пташку 
або тримали у руках немовля. Виріб 
«жінка з птахом» був поширений 
у багатьох видах народного мисте
цтва слов’ян та інших народів і мав 
надзвичайно глибокі міфологічні ко
рені.

Окрім того, лялька з найдавніших 
часів уважалась одним з елементів 
шлюбної магії; вона супроводжувала 
дівчину в подружнє життя, сприяла, 
за повір’ям, народженню дітей. По
дільські майстри налагодили випуск 
свищиків у вигляді коників, баран
ців, півників.

Л. Н ікіт ю к. Свищ ик «Б аранець».
Х м ел ьн и ччи н а
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Народна іграшка — пам’ять нації

П л асти чн і ви р оби  із  си р у . П ри карп ат т я

Близькими до керамічних іграшок були пластичні вироби з сиру, 
які виготовляли здебільшого на Прикарпатті (коники, олені, кози 
тощо). Колись такі іграшки використовувалися у магічних дійствах.

І дотепер народна іграшка залишається важливим засобом роз
витку і виховання дітей. Саме через спрощені іграшки-знаки малеча 
пізнає світ, навчається мислити узагальненими поняттями та яскра
вими образами, приєднується до одного з найбагатших джерел на
родного мистецтва.

К ер ам іч н і іграш ки: олен ятк о, 
бичок, л ось , тур. 

м . K o d e , П ри карп ат т я
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Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

Друзі! Розмаїття форм і кольорів в українській 
народній іграшці просто вражає, та особисто мене 
найбільш захоплює творчість народного майстра 
з Черкас — Ольги Бердник. Її вироби нагадують кар
тини славнозвісної української художниці-приміти- 
вістки Марії Примаченко: ті самі неймовірні, фан
тастичні звірі, яскраві й дивні поєднання кольорів, 
особливий казковий настрій.

Ольга Бердник є членом Спілки майстрів народного мистецтва, 
має звання заслуженого майстра народної творчості України. 
Її дивозвірі — не сувеніри, як дехто вважає. Вони є втіленням ста
родавніх образів українського фольклору. По-особливому сполучив
ши пластику і розпис, майстриня виробила власний оригінальний 
стиль. Часто серед персонажів творчості художниці є герої укра
їнських казок і міфів, дитячих забавлянок і колисанок, стародавніх 
загадок. Її роботи об’єднані в серії «Давні звірі», «Пташині весіл
ля», «Леви наших лісів», «Коти на полюванні», «Пори року», «Від 
Яйця-Райця», «Стародавні загадки» та багато інших.

О. Б ердник. «Небесний Віл 
всіх лю дей оживив і підвів»
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Народна іграшка — пам’ять нації

О. Б ердник. «Зи м ови й  п тах в и си д ж у є  
св о ї зол от і яйця»

О. Б ердник.
«Ч удо-диво з кучугури»

О. Б ердник.
«На Ю рія віл пасеться»

О. Бердник. 
«Л ісов и й  півник»
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Дякую, Богдане! Думаю, і нам вже варто вигото
вити

майстрині. Оскільки не всі мають можливість 
працювати з глиною, можемо використати зви
чайний пластилін. Потрібно лише виготовити 

об’ємну стилізовану форму тварини та покрити 
виріб густим шаром клею ПВА. Коли клей висохне, 

можна наносити зображення гуашевими фарбами. Поки 
клей висихатиме, варто зробити ескізи роботи у кольорі. Для того, 
щоб фарби добре лягали і зберігались тривалий час, їх розводять 
за допомогою розчину води з клеєм ПВА. Надзвичайно важливо 
пам’ятати, що ваш виріб має відповідати декоративно-приклад
ному мистецтву. Тому використовуємо невелику кількість локаль
них і обов’язково контрастних кольорів: зображення буде яскравим 
і виразним. За приклад виконання творчої роботи можна взяти 
вміщені у підручнику світлини з готовими іграшками та ескізами 
до них.

Розділ 1. Мистецтво в нашому житті

виріб, подібний до творів чудової української



ВИКОНАЙ УДОМА
Повтори матеріал із теми по декоративно-прикладному мисте

цтву. Переглянь світлини, на яких зображено різдвяні вертепи, та 
визнач їхніх головних героїв.
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ВЕРТЕП: МИСТЕЦТВО, 
НАРОДЖЕНЕ ВІРОЮ

Здавна в Україні народ з нетерпінням чекав 
Різдвяних свят. Багато різноманітних традицій 
пов’язано з цими святами, зокрема й знамениті 
вертепні дійства. їх любили дорослі та діти, адже 
вони створювали особливу святкову атмосферу, 

дарували відчуття радості, казки, пробуджува
ли віру в перемогу добра, надію на здійснен
ня найзаповітніших бажань.

Вертепні вистави з’явилися в Україні 
у першій половині XV століття та швидко по
ширилися по всій її території. Вистави вертепу 
відбувалися в спеціальній скриньці, яку ще на

зивали «шопкою».
Ш опка (вертеп, вертепна скриня) — це

переважно макет, що зображає віфлеємську 
стайню в ніч Різдва Христового.

Макет шопки може бути як мініатюрним, так і великого роз
міру. Обов’язковими елементами є фігури Ісуса Христа, Матері 
Божої та святого Йосипа. Залежно від варіацій у шопці можуть
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бути також пастушки, худоба, три царі чи інші персо
нажі. Встановлення шопок є однією з найпопу- 
лярніших різдвяних традицій в Європі та Пів
нічній Америці.

Зовнішнім виглядом шопка була схожа на 
макет двоповерхового будиночка, на сво
єрідну двох’ярусну сцену. Починалося 
дійство на верхній сцені показом бі
блійних легенд, потім дійство перехо
дило на нижню сцену, де розігрувалися 
комічні народно-побутові дійства з ре
ального життя. Вертепник, пересуваючи 
на дротиках дерев’яні ляльки, змінюючи 
відповідно голос, говорив за кожну дійо
ву особу. Вистави показували на ярмарках, 
міських площах, по хатах селян і міщан.

Ляльки першої частини вистави групува
ли навколо Різдвяної дії, розгортаючи єван
гельський сюжет про народження Ісуса Христа, 
про поклоніння йому пастухів і царів-волхвів, про наказ 
Ірода вирізати віфлеєм- 
ських немовлят, за що
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смерть стинала йому косою голову. Дійство мало український коло
рит: пастухи були в українських строях, із сопілками, по-народному 
віталися тощо.

Несамовитий Ірод-цар, постійно оточений воїнами, був «другом» 
самого чорта, який, однак, з радістю тягнув безголове тіло царя до 
пекла. Потім на нижньому ярусі розігрувалися комічні п’єси із су
часного глядачам життя, що мали виразне національне забарвлення. 
Персонажі розмовляли соковитою українською мовою. Типажами 
були Дяк, Дід, Баба, Москаль, Циган, Красуня, Шинкар та ін. Най- 
популярнішим і головним героєм серед них найчастіше виступав За
порожець: лялька, більша від інших, рухливіша. Запорожець завжди 
перемагав. Його роль була просякнута жартами з елементами сатири.

Таким чином, у вертепних дійствах поєдналися традиційні на
родні звичаї різдвяного колядування з біблійними християнськими 
сюжетами. Можливо, саме тому святкову виставу називали «чарів
ною», а вертепну скриньку — «загадковою».
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Вертеп: мистецтво, народжене вірою

Друзі! Наближаються веселі Новорічні свята. 
Пропоную до цих свят виготовити чарівну вертепну 
скриньку, задекорувати її та розмістити у ній і біля 
неї традиційних персонажів. Таким чином, ми можемо 
створити справжню різдвяну композицію. У підручни
ку подано технологію виготовлення скриньки-шопки 
зі звичайного картонного ящика за певними етапами. 

Показано також принципи її декорування. Традиційні персонажі 
вертепу можна виготовити із пластиліну, вирізати з картону і по
тім розмалювати. Це можуть бути зроблені та прикрашені ваши
ми руками ляльки-мотанки. На попередніх уроках образотворчого 
мистецтва ми ознайомилися з усіма необхідними прийомами, що 
знадобляться нам тепер для створення колективної творчої робо
ти «Різдвяний вертеп». Залишається лише визначити, хто з вас 
буде виготовляти скриньку, хто її оздоблюватиме, кому і яких саме 
персонажів вертепного дійства припаде створити.

Я  впевнений: ви зможете прикрасити свій клас чудовим різдвя
ним вертепом! Нумо, друзі, до роботи!
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т МИСТЕЦТВО: 
ТРАДИЦІЇ 

ТА
СУЧАСНІСТЬ



Розділ 2



ДИЗАЙН І ЙОГО ВИДИ

Слово «дизайн» прийшло до нас з італійської мови 
і в перекладі має безліч значень. Б ібє^ о (з італ.) — 

задум, план, намір, мета, креслення, ескіз, на
черк, малюнок, візерунок, модель, шаблон, що 

лежить в основі схеми, композиції.
Дизайн — це творча діяльність людини, 

яка займається художнім конструюванням 
у будь-якій із галузей людської діяльності.

Коли почалася історія дизайну? Кого вва
жати першими дизайнерами? Можливо, це 

були ще первісні люди — невідомі творці ше
деврів наскельного живопису? Адже саме в той 
час поява знарядь праці спонукала зробити їх 
більш зручними, красивими і функціональни
ми. А вже в античні часи у філософських дис
кусіях порушується питання взаємозв’язку між 
корисним і красивим. Дизайн як окремий вид 
мистецтва сформувався в епоху розквіту «ма
шинного» виробництва речей (кінець XIX — по
чаток XX ст.). Основною сферою дизайнерської 
діяльності є створення речей серійного, масового 

виробництва, що виготовляються промисло
вим способом (на відміну від декора
тивно-прикладного мистецтва, де речі 
виготовляються й прикрашаються 
вручну).
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Кожен предмет, на відміну від твору мистецтва 
має якесь важливе призначення, іншими словами, 
він є функціональним, тобто, дієвим. Але майже 
в кожної людини є потреба в тому, щоб оточу
вати себе гарними предметами. Тому цінність 
будь-якої речі визначають два чинники: ко
ристь і краса.

Дизайн — художнє конструювання предме
тів побуту, формування гармонійного предмет
ного середовища, створеного засобами промислового 
виробництва, для забезпечення найкращих умов праці 
побуту та відпочинку людей.

Дизайн, як творчий процес, поділяють на:
— худож н ій  ди зай н  — створення речо

вого світу суто з погляду естетики сприйняття 
(зовнішні прояви форми);

— т ехнічну ест ет ику  — науку про ди
зайн, яка враховує всі аспекти, перш за все, 
конструктивність, функціональність, комфорт
ність експлуатації виробу тощо.

Також дизайн поділяється на три основ
ні види: промисловий, графічний, дизайн се
редовища. Окремо виділяють таке явище, як 
арт-дизайн.
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Розділ 2. Дизайн

Промисловий дизайн — художньо-проектна діяльність, спря
мована на розробку промислових виробів з високими споживчими 
якостями. Ця діяльність охоплює проектування найрізноманітніших 
предметів та їхніх комплексів для подальшого виготовлення промис
ловим способом.

Граф ічний дизайн — художньо-проектна діяльність, основним 
засобом якої є графіка.

Дизайн середовищ а — проектування об’єктів предметно-про
сторового та соціокультурного оточення з метою створення гармо
нійної взаємодії людини з природою.

ПРОМИСЛОВИЙ ( „ \
ДИЗАЙН ДИЗАИН

Його об’єктами є: СЕРЕДОВИЩА
побутова, комп’ютерна техні Його об’єктами є:
ка, взуття, одяг, автомобілі, дизайн інтер’єрів,
механізми, знаряддя праці, ландшафтний дизайн

ВИДИ ДИЗАЙНУ

ГРАФІЧНИЙ д и з а и н
Його об’єктами є: газетно-журнальна графіка, системи візу 

альної комунікації (веб-дизайн), телевізійна і промислова графі 
ка (товарні й фірмові знаки, пакування, логотипи тощо), супер 
графіка (великі графічні елементи міського середовища)

Арт-дизайн — найбільш витончений вияв розвитку сучасного 
дизайну. Для нього притаманні дизайнерські рішення, в яких голов
не — художня складова, заснована на принципах високого мисте
цтва.
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Дизайн і його види

П р ом и сл ов и й  д и за й н . 
Т ракт ор CLAAS AXION -  800

Т о п іа р і — м истец тво ф ігур н о  п ідстр и гати  кущ і, д ер ев а  і р осл и н и . 
Р ізн о в и д  л ан дш аф т н ого  д и за й н у
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Ми живемо у світі готових речей, то навіщо нам знати основи ди
зайну? Тому що вивчення основ художнього конструювання — це 
засіб розвитку художнього смаку та вироблення уміння «керувати» 
світом речей. Знання основ організації предметного середовища 
дає змогу перетворювати його з «чужого» у «своє», зручне, що від
повідає нашим особистим уподобанням.

Якби не було дизайнерів, то наш світ перетворився б на нудний 
і сірий. Тож будемо вчитися створювати красу у своєму житті.

Розділ 2. Дизайн

Друзі! Сьогодні ми дізналися про особливості мис
тецтва дизайну та його види. Але я зауважила, що 
дизайн тісно пов’язаний з іншими видами образот
ворчого мистецтва. Щоби глибше розуміти видовий 
поділ у мистецтві та пізнати справжню суть дизай
ну, пропоную уважно придивитися до поданих світ

лин. Визначте, до яких видів образотворчого мистецтва належать 
ці вироби. Аргументуйте власну думку.
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Дизайн і його види

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

Друзі! Пропоную закріпити вивчений матеріал, від
повівши на запитання:

Яке із зображень не належить до промислового 
дизайну?

1. Художнє конструювання предметів побуту, формування гар
монійного предметного середовища, створеного засобами про
мислового виробництва, для забезпечення найкращих умов 
праці, побуту та відпочинку людей:
А) ужиткове мистецтво; Б) графіка; В) дизайн.

2. Вид дизайну, в основі якого лежить художньо-проектна ді
яльність, головним засобом якої є графіка:
А) промисловий дизайн; Б) графічний дизайн;

В) дизайн середовища.
3. Вид дизайну, в основі якого лежить художньо-проектна ді

яльність, спрямована на розробку промислових виробів з ви
сокими споживчими якостями:
А) промисловий дизайн; Б) графічний дизайн;

В) дизайн середовища.
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Я  ГАРМОНІЯ, КОНТРАСТ І ВИРАЗНІСТЬ 
J  У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Граф ічний дизайн — це вид сучасного мисте
цтва, який полягає у створенні графічних об’єктів 
(листівок, логотипів, візиток, веб-сайтів) за допо
могою різних видів графіки.

Головна ідея графічного дизайну — поєднати 
естетичні принципи і функціональні завдання 
в одному виконанні.

Графічний дизайн є незамінним «помічником» 
у рекламі найрізноманітнішої продукції, тому ви

діляють декілька основних його напрямів:
— граф ічний дизайн оф існої продукції (дизайн ві- 

зитівок, бланків, конвертів, заставок на робочий стіл тощо);
— гр а ф іч н и й  ди зай н  р е к л а м н о ї п род ук ц ії (ди

зайн реклами у засобах масової інформації, дизайн 
зовнішньої реклами, графічний дизайн плакатів,

презентацій);
— гр а ф іч н и й  ди зай н  п о л ігр а ф іч н о ї продук

ц ії  (дизайн каталогів, флаєрів, листівок, буклетів); 
— гр а ф іч н и й  ди зай н  сувен ірн о ї п род ук ц ії

(дизайн листівок, календарів, блокнотів, ручок, ча
шок, прапорців тощо);

1. С имвол ек ол огіч н о  ч и ст и х  п родук тів
2. К он ц еп т-ди зай н  чаю  TEA SET
3. Д и за й н  CD-ди ск а  та к он вер та д о  нього
4. Т ал ісм ан и  «Євро-2012» в У к раїн і та П ольщ і
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До основних розробок графічного дизайну також належать 
менти фірмового (корпоративного) стилю компанії — логотип, 
говий знак, фірмовий персонаж тощо. Оформлення веб-сайту, 
виконується відповідно до фірмового стилю, так само містить 
менти графічного дизайну.

Графічний дизайн сьогодні — один з найбільш перспектив
них напрямів. Нині складно знайти сферу життя, де б графічний 
дизайн не був задіяний. На вулицях, у магазинах, транспорті, 
в офісах і навчальних закладах, на телебаченні та в мережі Ін- 
тернет — скрізь можна побачити результат роботи графічних 
дизайнерів.

Кожен, хто займається дизайном, повинен знати певні 
правила та прийоми художнього конструювання, особливі 
засоби виразності, лише тоді дизайнерська робота стає ви
твором мистецтва.

Яким же чином художник-дизайнер досягає гармонії, 
контрасту та емоційної виразності у своїх творах?

Гармонія — це узгодженість і впорядкованість всіх еле
ментів, що складають єдине ціле. Досягнення гармонії — 
основне композиційне завдання художника-дизайнера.

К омпозиція в дизайні — це конструювання об’єк
тів, тобто поєднання окремих частин в єдине ціле, розта
шованих у просторі або на площині.

еле-
тор-
яке

еле-

іЛУ ІіЧЩІ'

гранат
0 « Ю і М А і _

5. Е м бл ем а  х о к ей н о ї к ом ан ди  
«Д етр ой т  Р е д  У інгз»

6. Д и за й н  с е р ії бл окнотів
7. Д и за й н  ети к етк и  н а  пляш ці з соком
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Розділ 2. Дизайн

Будь-яке зображення, що з’являється на аркуші паперу (прямо
кутник, пляма, лінія або крапка) — створює картинку, контрастну 
до кольору площини зображення. Зображуючи будь-що, майстер 
завжди прагне досягти гармонійного розміщення елементів відносно 
один одного, тобто створити композицію. Адже композиція є першо
основою художньої діяльності.

Достатньо зобразити на прямокутному аркуші білого паперу зви
чайний прямокутник чорного кольору — і ми стикаємося з пробле
мою компонування: де, якого розміру та в якому положенні маємо 
щось розмістити. Урівноважити маси білого та чорного — значить 
виконати надзвичайно важливе композиційне завдання. Навіть 
якщо на білому тлі лише один прямокутник, то людина, прагнучи до 
рівноваги чорного та білого, інтуїтивно розміщує його в центрі ар
куша. Таке розміщення є одним із типів симетричної композиційної 
побудови зображення.

Для поданих зображень спільним є те, що рівновага в них досяга
ється за рахунок дзеркального відображення однієї частини другою. 
Такий засіб створення гармонії, коли зображення ліворуч подібне до 
зображення праворуч і наче розділене по вертикалі, горизонталі чи по 
якійсь іншій осі, називається сим ет рією . А отже, така композиція 
називається сим ет ричною . Симетрія є однією з головних законо
мірностей світоутворення. Це поняття є основою людської творчості
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й ґрунтується на математичному чутті майстра. Однак поняття ху
дожнього в гармонії набагато ширше від математичних понять. Ін
туїтивно-чуттєве розуміння гармонії закладене у природі людини та 
веде її до досягнення відчуття прекрасного.

Достатньо часто гармонія в зображенні досягається і за рахунок 
аси м ет рії.

У симетричній композиції гармонія абсолютна, а в асиметрич
ній — відносна. В асиметрії гармонія досягається шляхом уведення 
додаткового елемента, тобто взаємне розміщення об’єктів утворює 
динамічну композицію.

Гармонія, контраст і виразність у графічному дизайні

Збільшення кількості компози
ційних елементів дає більше мож
ливостей для досягнення гармо
нії й виразності. Проте головним 
у мистецтві композиції є досягнення 
єдності та цілісності елементів, що 
її складають в один цілісний образ.

Серед композиційних законо
мірностей у дизайні слід виділити 
засоби виразності, що об’єднані по
няттям «ритм». Це слово в перекла
ді з давньогрецької означає «такт»,
«співмірність». Ми живемо у світі 
мінливих ритмів. Прикладіть руку 
до грудей, послухайте ритм серця.
П р и сл у х а й т е ся  д о  р и тм ів  м іс т а  —  
зв у к у  м а ш и н , кроків , п о р и в ів  в ітр у , Р и т м
КрапОТІННЯ ДОЩу. У  си м ет ри чн ій  к ом п ози ц ії
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Розділ 2. Дизайн

Ритм можна сприймати як на 
слух, так і візуально. Поспосте
рігайте за чергуванням світла 
і тіней під час руху. Однак ритм 
властивий не тільки руху, а й ста
тичному предмету.

Подивіться на ряди парт у кла
сі, на чергування віконних прорі
зів у коридорах ніколи. Ритм зав
дяки повторам елементів створює 
враження умовного руху.

Ритм може бути спокійним і неспокійним (статичним або дина
мічним), спрямованим в один бік чи інший або до центра, як по го
ризонталі, так і по вертикалі. Чергувати можна елементи, обсяги, 
кольорові плями, деталі тощо.

Р и т м  в а си м ет ри ч н ій  к ом п ози ц ії

К онт раст  за  р о зм ір о м К он т раст  за  кольором

Контрасти є важливою складовою дизайнерської композиції і ви
значають її виразність. Контраст — це яскраво виражена проти
лежність (довгий — короткий, товстий — тонкий, великий — малий) 
будь-яких якостей і властивостей. Існують контрасти величин, об’є
му і площини, світла і тіні (тональні контрасти), теплих і холодних 
кольорів, різних фактур та ін. Контрастні зіставлення сприяють за
гостренню сприйняття цілого. Контраст підсилює, підкреслює від
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мінність властивостей форми, робить їх єдність більш напруженою 
та вражаючою. Дуже сильний контраст може візуально зруйнувати 
композиційну гармонію, завданням якої є створення враження врів
новаженості, витонченості й точності твору. Тому ступінь застосову
ваного контрасту обмежується вимогою збереження цілісності вра
ження.

Гармонійне поєднання кольо
рів створює певні образні асоці
ації. Яскравий колір автомобіля, 
стильний і витончений колір ін
тер’єру, неочікувана та яскрава 
реклама або логотип приверта
ють нашу увагу та загострюють 
сприйняття. Проте їхнє кольо
рове рішення має бути не випад
ковим, а має стати продуманим 
композиційним сполученням ко
льорів.

К он т раст  ф орм и

Гармонія, контраст і виразність у графічному дизайні
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Головним завданням графічного дизайну є привертання уваги, 
візуальне виокремлення інформації або товару із загального потоку. 
Вихід один — цікавий, яскравий, неординарний дизайн, що змусить 
зупинитися, прочитати від палітурки до палітурки, запам’ятати 
логотип.

Розділ 2. Дизайн

Друзі! Пропоную сьогодні, використавши вира
жальні засоби дизайну, створити ескіз логотипу для 
потреб школи. Це може бути логотип їдальні, спор
тивної зали, навчального кабінету, гуртка тощо.

Будь-які проекти мають починатися з цікавої ідеї 
й першокласного дизайну. Тому пропоную звернути 
увагу на основні вимоги, яким повинен відповідати 
створений вами логотип.

— Унікальність.
Ваш логотип має вигідно вирізнятися з-поміж інших логотипів.
— Доступність графіки.
Легко зрозуміти — легко запам’ятати.
— Простота форми.
Містить тільки одну графічну ідею, один прийом, один графіч

ний трюк. Таким чином, якщо є символ, що доповнює назву, він має 
бути якомога простішим, без надмірностей.

— Одне повідомлення.
За змістовим навантаженням гарний дизайн передає лише одну 

характеристику, наприклад стабільність, швидкість або динаміч
ність. Таким чином, підтримується тільки одна основна ідея, що 
має запам’ятатися і справити враження на глядача.

— Відповідність.
Зміст логотипу має відповідати очікуванням і призначенню 

об’єкта, який він символізує.
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Гармонія, контраст і виразність у графічному дизайні

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ
Обери правильну відповідь:

1. Узгодженість і впорядкованість усіх елементів, що станов
лять єдине ціле:
А) симетрія; Б) гармонія; В) контраст.

2. Різко виражена протилежність:
А) контраст; Б) симетрія; В) гармонія.
Розглянь подані нижче малюнки та аргументовано поясни, як 
автор досягнув гармонії та ем оційної виразності.



ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН 
ЯК ОБЛИЧЧЯ ЕПОХИ

Виникнення промислового дизайну як особливого виду проектно- 
художньої діяльності відносять до кінця XIX ст., для якого харак
терним був масовий розвиток машинного виробництва. В умовах 
індустріального виробництва виробники все більше звертали увагу 
на привабливість і різноманітність зовнішнього вигляду виробів, 
зручність їхньої експлуатації. В результаті виникла потреба в осо
бливих фахівцях, здатних не тільки створювати привабливий зов

нішній вигляд, що відповідає часу і запитам спо
живачів, а й добре розбиратися в конструюванні 
й технології машинного виробництва.

1 ХІХ століття було століттям приголомшуючого 
прогресу. Одне технічне диво приходило на зміну 
іншому; століття, що почалося з карет, диліжансів 

і гусячого пера, закінчувалося автомобілем і дру
карською машинкою. Один за одним з ’являлися 
телеграф, телефон, радіо. Люди придумали спо
сіб робити точні зображення з натури, обходячись 
без допомоги художника, записувати і зберігати 
на століття людський голос, зробили перші спро

би злетіти на апараті, який був 
|  важчим за повітря, винайшли

рухому фотографію — кіно.
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Праця ремісника, процес створення форми предмета був безпосе
редньо пов’язаний з його виготовленням. У XIX ст., в час індустріа
лізації, створюються прототипи виробів у формі креслень, моделей 
і дослідних зразків, які потім виробляють у великій кількості за до
помогою машин. Таким чином, дизайн перетвоюється у відокрем
лену форму проектно-художньої діяльності, формується нова 
професія — дизайнер промислових виробів.

Іноді виникнення професії дизайнера пов’язують з почат
ком XX століття, коли художники в окремих галузях промис
ловості отримали можливість працювати над створенням 
фірмового стилю підприємств, впливаючи на формоутво
рення їхньої продукції.

Цікавий і якісний дизайн промислового виробу — діє
вий спосіб випередити конкурентів і зацікавити спожива
чів. До предметів промислового дизайну можна зарахувати 
посуд і кухонне начиння, побутові та промислові прилади, 
одяг, взуття, меблі, аксесуари, обладнання та навіть високо- 
технологічні вироби. Варіантом промислово
го дизайну вважається популярний сьогодні 
автомобільний і транспортний дизайн.
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Друзі! Світ речей, що нас оточує, надзвичайно різ
номанітний. Приємно, коли те, чим ми користує
мося, є не просто зручним, а й по-справжньому 
гарним — естетичним. Спробуймо сьогодні скон
струювати таку звичну, та необхідну річ, як під
ставка для олівців і ручок.

У нас вдома часто залишаються вже використані предмети, 
скажімо, картонні рулончики від паперових рушників. Для сьогодні
шньої роботи саме вони нам знадобляться. А як на основі цих руло
нчиків виготовити підставку — показано у підручнику. Наслідуючи 
зазначені етапи роботи, намагайтеся прикрасити виріб оригіналь
но — по-своєму, відповідно до власних естетичних уподобань.

Розділ 2. Дизайн

Візьмемо трубочки від паперових рушників і розріжемо їх так, 
щоб отримати три різних за висотою. Далі виріжемо зі щільного кар
тону підставку. Вона може бути квадратна, прямокутна, кругла або 
будь-якої іншої форми. Щоби наш виріб мав кращий вигляд, обгор
немо його гарним папером від подарункових обгорток і за допомогою
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Промисловий дизайн як обличчя епохи

двостороннього скотча приклеїмо до картону. Можна використову
вати і клей, кому як зручніше. Потім беремо трубочки й обклеюємо 
їх кольоровим папером за вказаним вище способом. Далі з ’єднуємо 
наші циліндри з підставкою. Це найбільш відповідальний момент, 
бо з ’єднати потрібно міцно й акуратно, щоб було не соромно за шов 
і щоб рулончик все-таки стояв на своєму місці. А тепер починаєть
ся творча частина роботи. Будемо нашу підставку прикрашати! Тут 
вже ви можете покладатися тільки на власну фантазію.

ВИКОНАЙ УДОМА
Уважно розглянь предмети побуту, що оточують тебе вдома.
Чи подобається тобі їхній зовнішній вигляд? Які з них і чому ти 

вважаєш гарними?
Поміркуй, як можна змінити ці предмети, щоб поліпшити їхній 

естетичний вигляд.
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АРТ-ДИЗАИН —
ВИСОКЕ МИСТЕЦТВО СУЧАСНОСТІ

Серед витворів художників-дизайнерів є речі, які 
вражають вже з першого погляду своїм незвичним 

виглядом. їхні творці кидають виклик буденності 
та пересічності, створюючи неймовірні форми, 
яскраві поєднання кольорів. Коли милуєшся таки

ми речами, то, передусім, відчуваєш захоплен
ня від краси — сміливої та неочікува- 
ної, і лише потім здогадуєшся, що це 
предмети побуту. Але, поміркувавши, 
розумієш, що головне тут — не функ
ціональність, а естетична насолода.

Такі дизайнерські рішення зазви
чай властиві для арт-дизайну. Адже 
особливістю цього напряму в худож

ньому конструюванні є виразна худож
ня складова, що ґрунтується на принципах високо
го мистецтва.

Термін «арт-дизайн» виник у 80-ті роки XX сто
ліття в Італії з появою там двох дизайнерських 

об’єднань — «Алхімія» (засновники А. Мендіні,
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А. Гуеррьєро) і «Мемфіс» (Е. Соттсасс), які кинули виклик звичним 
правилам функціонального дизайну. Художні знахідки в розробках 
цих дизайнерів, а спочатку вони займалися дизайном меблів та ін
тер’єрів, почали переважати над установленою прагматикою загаль
новживаних дизайн-продуктів.

Відмінні риси нового напряму:
• несподівані комбінації кольору та світла;
• використання різних стилів;
• поєднання стилів в одному об’єкті;
• застосування екзотичних, нових у ди

зайні стилів;
• використання нестандартних образів;
• застосування нестандартних матеріалів;
• висока якість композиції;
• художня деталізація форми, якості поверхні, 

загального колориту;
• переважання принципу «ручна робота» під час 

створення об’єкта дизайну.
Арт-дизайн, здавалося б, мав би зацікавити лише 

обмежене коло людей — естетів із нестандартним 
мисленням. Проте виявилося, що пересічні спожи
вачі із захопленням сприйняли новий напрям. Усім
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припав до смаку дизайн, в якому закла
дено тонкі інтонації, глибокі почуття, 
тепло людських рук. Пересічний спожи
вач, як завжди і буває при спілкуванні 
зі справжнім мистецтвом, відчував силь
ні емоції, душевний контакт з об’єктом 
арт-дизайну.

Художники цього напряму ставили 
на чільне місце ідеї, закладені у творі 
мистецтва. Своїми роботами вони ви
словлювали протест проти комерціалі
зації мистецтва.

Сьогодні арт-дизайн поширений у багатьох сферах, пов’язаних із 
дизайном предметів і середовища: від інтер’єрів кав’ярень і квартир 
до арт-дизайну власного тіла (боді-арт — дизайн шкіри, нігтів, зачі
сок). Арт-дизайн широко застосовується при створенні різних видів 
друкованої продукції.

Таким чином, в арт-дизайні художня та емоційно-образна складо
ві створеного об’єкта завжди переважатимуть над традиціями кла
сичного дизайну, такими як раціональність і технічна доцільність.

Розділ 2. Дизайн

Г. Пеше. М он ум ен тал ьн а  р обота  ХХХЬ
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Арт-дизайн — високе мистецтво сучасності

Чао, друзі! Це Маріо ді Амато з Італії. Цього 
року я почав відвідувати студію дизайну. У мене 
там з ’явилося багато друзів, вони, як і я, мріють 
стати художниками-дизайнерами.

Нещодавно ми побували на виставці творів 
арт-дизайну в столиці італійської моди — Міла
ні. Серед усіх робіт мене найбільш вразили витво
ри італійського дизайнера Гаетано Пеше. Його роботи надзвичайно 
емоційні, яскраві, а деколи й шокуючі. Коли на них дивишся в інтер’є
рі, то розумієш, що твори цього автора мають особливу гармонію 
й енергію. Різноманітні вази, браслети, а також шафи, стільці та 
крісла вносять у життєвий про
стір людини позитивні емоції 
та добрий гумор. Це і не дивно, 
адже Гаетано Пеше є засновни
ком так званого «емоційного» 
дизайну.

Ф от оінст аляція  із  ро б іт  Г. Пеше
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Розділ 2. Дизайн

Г. Пеше
1. К р ісл о  «D onna»
2. Л ам п а  «XXL A ld a L am p -  2006»
3. О ф існ а  ш аф а « P u g lia  C a b in et -  2007»
4. К р ісл а
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Г. Пеше
5. Л а м п а  «K id L am p -  2013»
6. Ш аф а  «N ose C ab in et -  2001»
7. К р ісл о  «T ram on to  a N ew -Y ork  -  1980»
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Дякую, Маріо! Це просто неймовірний дизайн! Усі 
речіГаетано Пеиіе — мов прекрасна мистецька загадка!

Нещодавно ми виготовляли підставку для олівців. 
Але сьогодні, після ознайомлення із арт-дизайном, хо
четься і себе відчути модним художником. Давайте 
перетворимо нашу підставку у витвір арт-дизайну — 

виконаємо її ескіз так, щоб головним у ньому була якась неочікувана 
та яскрава ідея. Та перш ніж братися до роботи, перегляньмо ще раз 
світлини з витворами сучасних майстрів арт-дизайну і подані в під
ручнику варіанти ідей із підставкою у виконанні дизайнерів.

Розділ 2. Дизайн



Арт-дизайн — високе мистецтво сучасності

ВИКОНАЙ УДОМА
У вільний час уважно розглянь предмети побуту, аксесуари та 

транспортні засоби. Визнач, яких тварин чи які рослини нагадують 
тобі їхні форма та колір, фактура і текстура.
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БІОНІКА ЯК ДЖЕРЕЛО ІДЕЙ 
ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАИНУ

У своїй творчій діяльності людина постійно, свідомо 
чи інтуїтивно звертається за допомогою до живої приро
ди. Причини особливої уваги дизайнерів до законів фор

моутворення в живій природі полягають у тому, що 
дизайн як особливий вид мистецтва має безпосе
редній зв’язок з матеріальним середовищем. Жива 
природа у процесі свого розвитку прагне до все

бічної економії енергії, будівельного матеріалу 
і часу. Саме це і наштовхнуло на думку щодо 

можливості використання в дизайні не тільки 
зовнішніх обрисів природних форм, а й закономірнос
тей формоутворення живих організмів.

Б іоніка (з грец. Ьіоп — елемент ж ит т я) — наука, 
що перебуває на межі між біологією і технікою; наука 
про застосування в техніці, архітектурі, дизайні прин
ципів організації живої природи.

Ще великий Леонардо да Вінчі казав: «Птах — це 
інструмент, який працює за математичними закона
ми, а людина здатна відтворити цей інструмент». 
Саме він першим зробив спробу використовувати за-

120



кономірності будови живих організ
мів у винаході технічних пристроїв, 
коли створював проект літального 
апарата на основі крил птаха. Цей 
приклад пояснює суть застосування 
біоніки у промисловому дизайні.

Без знання принципів і загальних 
законів формоутворення природи не можна 
зрозуміти ту чи іншу форму. Застосування біоніки 
в системі дизайну будить творчу думку, змушує 
мислити, шукати, пізнавати закони природи. Лю
дина завжди черпала ідеї, спостерігаючи за при
родою. Так знаменитий символ Парижа — Ейфе- 
лева вежа — побудована за принципами біоніки, 
її прототипом слугувала гомілкова кістка люди
ни. Першим архітектором, який використав пов
ного мірою «дари природи», став Антоніо Гауді. 
Створений ним парк Гуель відомий як «природа, 
що застигла в камені». Гауді не тільки змусив 
захоплюватися шанувальників його творчості, 
а й дав початок біонічній архітектурі.

Біологічні конструкції, що використовують
ся в дизайні: павутина — надзвичайно легкий 
сітчастий та економічний матеріал; бджолині 
стільники, мурашники — їхня будова подібна 
до споруди, що зводяться нині людьми.
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Розділ 2. Дизайн

Біоніка широко застосовується в сучасному дизайні інтер’єрів. Це 
відбувається у двох напрямах — запозичення суто зовнішньої форми 
та побудова механізмів, споруд, меблів на підставі закономірностей, 
запозичених у природи.

Гармонія краси і доцільності у природі — воістину невичерпне 
джерело гармонізації, узгодження форми, до якого постійно зверта
лися і звертаються митці в галузі мистецтва, архітектури та дизайну.

Вивчення форм живої природи дає поштовх творчій фантазії ди
зайнерів і допомагає розв’язувати проблему гармонії між корисним 
та естетичним. Це збагачує засоби гармонізації в пошуках найбільш 
виразних пропорцій, ритму, симетрії, асиметрії тощо.

Дизайнер виконує замальовки всіх різновидів природних зразків, 
а потім аналізує їхню форму і розробляє дизайн-об’єкт.

Т р ан сф орм ац ія  б іоф орм и в дизайн-об’єкт
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Біоніка як джерело ідей промислового дизайну

Привіт! Це Пітер Нортон із Англії. Мене дуже 
цікавить сучасний дизайн, особливо автомобіль
ний. Хочу ознайомити вас із творчістю одного 
з провідних британських дизайнерів — Яна Кал- 
лума. З самого дитинства його цікавив дизайн 
автомобілів: у 13-річному віці він надіслав один 

зі своїх ескізів у компанію Jaguar, сподіваючись на 
підробіток у цій відомій фірмі.

Першим серйозним місцем роботи дизайнера була компанія 
Ford. Ян в основному займався зображенням окремих елементів 
екстер’єру та інтер’єру машин. Крім того, він брав участь у ство
ренні нових моделей Fiesta, Mondeo і Рита, був відповідальним 
за розробку зовнішнього вигляду таких легендарних спорткарів, як 
RS200 і Escort RS Cosworth. _ 04  — с*

На замовлення Aston Martin DB7 Каллум  iifek siSiU 
спроектував неймовірно красиве купе, з яко- 
го почалася нова ера в історії легендарної 
британської марки. Водночас дизайнер вико
нував замовлення інших відомих фірм: Volvo,
Nissan, Mazda.

Я. К а л л ум . Г он оч н и й  сп ор тп р ототи п  R390 — дл я  N issa n
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З часом Каллум втілив свою дитячу мрію в життя — він пра
цює в автомобільній фірмі Jaguar як головний дизайнер. За остан
ні роки він створив серію оригінальних концептів: R-Coupe, RD-6, 
Advanced Lightweight Coupe, C-XF та ін.

Розділ 2. Дизайн
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Біоніка як джерело ідей промислового дизайну

Дякую, Пітере! Я  так само захоплююсь сучасни
ми автомобілями -  особливо мене вражає їхній зов
нішній вигляд. Пропоную виконати проектний ескіз 
транспортних засобів або побутової техніки. Мож
ливо, комусь із нас з часом вдасться стати всесвіт
ньо відомим художником-дизайнером. Але спершу 

варто уважно придивитися до живих природних форм — упевне
ний, що вони підкажуть нам провідну ідею майбутнього проекту. 
У нашому підручнику подано зразки трансформації біоформи в ди- 
зайн-об’єкт і показано вплив зовнішнього вигляду живих істот на 
кінцевий продукт промислового дизайну. Також пропоную зверну
ти увагу на особливості творчого вирішення дизайну електромобі
лів — транспортних засобів майбутнього.
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Біоніка як джерело ідей промислового дизайну

Друзі! Аби у вас вийшов якісний проектний ескіз, 
пропоную спершу виконати пробні начерки олівцем, 
які допоможуть знайти форму основної дизайн-ідеї 
майбутнього проекту. А вже на основі цієї ідеї мож

на виконувати проектний малюнок, використовуючи 
будь-які графічні та живописні матеріали.

ВИКОНАЙ УДОМА
Наближається одне з наших улюблених свят весни — 8 Березня. 

У вільний час переглянь вітальні листівки, приурочені до цього свята, 
й визнач, як на них поєднуються основне зображення та шрифтовий 
напис.
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МАЛЮНОК, ЛІТЕРА, ШРИФТ 
У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Як ми вже знаємо, різнокольорові плями та 
лінії викликають у нас тільки певні асоціації, 
проте вони не несуть жодної конкретної інфор
мації. Однак відомі й такі абстрактні лінії, що 
мають конкретний зміст, — це букви.

У житті ми постійно стикаємося з буквами. 
Кожна з них — це зображення, своєрідна кар
тинка. В давні часи, коли не існувало писемно
сті, люди передавали всю інформацію за до
помогою малюнків. З часом ті перетворилися 
в буквені символи, що стали тим підґрунтям, на 
якому було створено сучасні літери.

Під рукою художника-дизайнера букви набу
вають форми та пропорції, що є характерними 
для того чи іншого шрифту.

Ш рифт — це букви, що мають спільний 
стиль графічного оформлення.

Графічний стиль літери залежить від змісту 
тексту. Адже на нас впливають не лише значен

ня слів та речень, а й харак
тер шрифту.
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Кожна буква являє собою сукупність ліній — прямих, хвилястих, 
плавних або різких. Літера сама по собі може бути зображувальним 
елементом, нести певний колірний акцент, здатна організувати всю 
композицію. В основі графічного дизайну якраз і лежить мистецтво 
композиції. Саме мистецтво композиції визначає зовнішній вигляд 
книжок, газет, журналів, листівок та плакатів.

Найважливішим призначенням графічного дизайну 
є створення окремих зображень за допомогою ліній, 
штрихів, крапок та інших елементів. Такі зображен
ня з нами завжди поряд, адже ми читаємо книжки, 
газети, журнали, даруємо вітальні листівки, отримує
мо інформацію з афіш та білбордів. Для того, щоб 
на якісному мистецькому рівні поєднати слово 
і зображення, графічні дизайнери використову
ють поліграфічне оформлення.

Графічний дизайн має давню історію, адже 
перша із відомих друкованих книжок — надрукована 
на тканині буддійська священна книга «Діамантова 
сутра», що побачила світ у 868 році. Проте справжній 
початок ери книгодрукування пов’язаний із винаходом 
друкарського верстата в середині 1440-х років. В Украї
ні ера книгодрукування почалася в 1574 році, коли 
у Львові відомий культурний діяч та друкар Іван Фе- 
доров уклав і надрукував перший східнослов’янський
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Розділ 2. Дизайн

посібник — «Буквар» з граматикою та здійснив видання церковної 
книги «Апостол». Своїм мистецьким оздобленням друкована книж
ка майже повністю наслідувала графіку рукописної. Перед початком 
тексту були орнаментальні заставки, у центрі яких часто вкомпоно- 
вувалися сюжетні сцени або зображення святих. Заголовки розділів 
виконувалися красивою шрифтовою в’яззю, друкованою кіновар’ю 
або суриком. Початкові літери розділів — буквиці, а також кінцівки 
при закінченні розділів щедро декорувалися елементами рослинної 
і тератологічної орнаментики. На основі багатої народної орнамен
тики українського народу та кращих зразків тогочасного західно
європейського книжкового мистецтва Федоров створив свій стиль 
графіки, на який рівнялися тогочасні майстри.

Наступний етап мистецької поліграфії (XVII — на початку XX ст.) 
характеризувався широким використаннях естампів.

Естамп — це графічний твір, виконаний на літографічному ка
мені спеціальними олівцями, що зажирюють камінь, або жирною ту
шшю.

Книжково-журнальна графіка, до якої ми вже так звикли, з ’явля
ється лише в XIX — на початку XX ст.

Прикладна графіка стає відомою з XVIII ст., хоча її розквіт при
падає на початок XX ст. Прикладна, ужиткова, промислова або, як її 
називають, «мала графіка» існує в народному побуті всюди і повся
кчас. Це різноманітні етикетки на промислових товарах, художнє 
оформлення пакувальних виробів, наприклад, коробка для цукерок. 
До цього виду графіки належать також грошові знаки, поштові марки 
й вітальні листівки (спеціально мальовані, а не репродукції з живо
писних картин чи фотографій), різні промислові торговельні емблеми, 
книжкові знаки — екслібриси, гербові знаки тощо.
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Малюнок, літера, шрифт у графічному дизайні

Вітаю вас! Це Кіоко Сімада з Японії. В моїй краї
ні здавна з особливою шаною ставляться до мисте
цтва каліграфії. Японська каліграфія — не просто 
своєрідна система писемності, це один з провідних 
видів мистецтва, що володіє глибоким філософ
ським змістом.

Ієрогліфи — це цілі поняття. Така форма фік
сації інформації мала значний вплив на характер мислення людей, 
сприяла формуванню образного сприйняття світу. У найпростішо
му розумінні каліграфія — це мистецтво красиво писати. Однак на 
рисовому папері з-під пензля майстра виходять дивовижні витвори 
мистецтва. Воно втілює в собі гармонію та красу.

Одним із провідних каліграфів у сучасній Японії є Сасіда Такефуса. 
Надзвичайно популярними в нас є його персональні виставки тамай- 
стер-класи, які художник-каліграф проводить для всіх бажаючих.

Останній рух пензля —
Через тіні, що залиті місячним сяйвом, 
Під дзвін музики вітру.

Ч. Роднінг
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Для створення шрифтових композицій нам необхідно знати осо
бливості шрифтів. Це зокрема:

Розділ 2. Дизайн

• антиквенні ш рифти. Це
шрифти зі спеціальними заруб
ками, що імітують старовинний 
стиль написання;

Шрифт

• декоративні ш рифти. При
значені для імітації історичного 
стилю написання, використову
ються найчастіше з декоратив
ною метою;

Апшгаа
• гротески (рублені шрифти).
Вони не мають зарубок і харак
теризуються майже цілковитою 
відсутністю контрастності спо
лучень елементів шрифтів;

• готичні ш рифти. Ці шрифти призначені для імітації старовин
ного рукописного почерку, що використовувався ще в Середньовіч
ній Європі. Шрифт вирізняють висока, яскрава контрастність сполу
чень і достатньо вузькі пропорції.
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• рукописні ш рифти. Вони 
є імітацією каліграфічного по
черку і можуть зображати лі
тери, написані пером, ручкою, 
фломастером тощо.

Існує багато способів ор
ганізації шрифтової компо
зиції. Однак є лише декілька 
основних правил, яких слід 
дотримуватися у кожній гарно
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Малюнок, літера, шрифт у графічному дизайні

оформленій роботі. Хоча ми й розгляда
ємо їх окремо, пам’ятайте, що на прак
тиці вони взаємопов’язані:
• наближ еність. Взаємопов’язані 
смислові елементи мають бути згрупо
вані, розташовані якомога ближче, щоб 
вони виглядали як одна логічна група, 
а не як набір окремих елементів. Це 
дасть змогу організувати інформацію 
і зменшить пустоти. Групуючи подібні 
елементи, навіть якщо вони розташо
вані далеко один від одного, ви зробите 
сторінку більш організованою;

ставлення великого шрифту 
малому, товстого — тонко- 
му, рубленого — рукописному 
тощо.

У поліграфії важливими 
є характер шрифту та розташу-

• повтор. Необхідно повторювати 
певні елементи оформлення в ме
жах усієї шрифтової композиції;
• контраст. Якщо два елементи 
тексту дещо різняться, варто зроби
ти їх абсолютно різними. Контраст 
досягається таким чином: проти-
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вання тексту, декоративне ко
льорове вирішення в поєднанні з малюнком, що повинен бути вираз
ним, чітким і лаконічним. Стиль малюнка має неодмінно відповідати 
стильовим особливостям шрифту, а разом вони повинні розкривати 
змістову ідею тексту та його емоційне забарвлення.
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Розділ 2. Дизайн

Друзі! Для того, щоб на практиці зрозуміти взаємо
дію тексту та зображення, варто звернутися до тако
го поширеного виду поліграфічної продукції, як віталь
на листівка. Адже вона поєднує в собі зображувальну 
композицію, що містить коротке вітальне слово або 
речення. А темою нашої листівки буде свято весни та 
жіночності — 8 Березня.

Щоб наша листівка виглядала по-справжньому святковою, пропо
ную виготовити внутрішню її частину в техніці кіригамі за поданим 
зразком і шаблоном.

Кіригамі — вид оригамі, в якому допускається використання но
жиць і розрізування паперу в процесі виготовлення моделі. Це основна 
відмінність кіригамі від інших технік складання паперу, що підкрес
лено в назві: Ш Ь (кіру) — різати, Д. (коми) — папір. Кіригамі — це 
мистецтво виготовлення фігурок і листівок з паперу за допомогою 
вирізання та склеювання деталей.

Малюнок із шаблону потрібно 
перенести на аркуш білого паперу.

Контури квітів із зовнішнього боку слід вирізати по суцільній лінії 
маленькими ножицями. Так само вирізаємо проміжки між квітами. 
Пунктирна лінія вказує місце згину вирізаної композиції, що місти
тиметься всередині листівки.

Тепер можемо перейти до іншої частини роботи — оформлення 
зовнішнього боку виробу. Листівка повинна містити художнє зобра-
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ження (на ваш вибір: весняні квіти, жіноче обличчя тощо) і коротку 
вітальну фразу, виконану шрифтом відповідно до задуму ідеї.

Під час художнього оформлення скористайтеся навчальним ма
теріалом, з яким ви ознайомилися у цій темі.

Перед виконанням малюнка перегляньте подані нижче зразки 
вітальних листівок.

Малюнок, літера, шрифт у графічному дизайні



Гої ГРАФІТІ — МИСТЕЦТВО ВУЛИЦЬ
Розуміння мистецтва у сучасному світі є до

статньо суперечливим, проте наш час надає ве
личезні можливості для творчого самовираження 
будь-кому. Твором може вважатися буквально 
все, навіть, здавалося б, зовсім дивні речі. Однак 
є напрям у сучасному графічному дизайні, який, 
можливо, найкраще відображає мінливу та па
радоксальну суть сучасності — це граф іті. Його 
вважають альтернативним, часто забороненим 
видом мистецтва, за якого зображення чи написи 
розміщують на пласкій поверхні. Графіті з ’яви
лося в Нью-Йорку, коли підліток із Вашингтона 
Хайтс Деметрівс першим почав малювати влас
ний творчий псевдонім ТАКІ, додавши до нього 
номер своєї вулиці, на станціях і стінах підземки. 
Це було наприкінці 60-х років минулого століт
тя. Народ швидко підхопив цю ідею, почав при
думувати собі імена і писати їх хитромудрими 
шрифтами. Писати стали всі. Й розписували все: 
стіни, підземку, паркани, мости, сміттєві баки. 
Також через деякий час на стінах Нью-Йорка 
поширились різні написи. Так з ’явилися райте- 
ри — так називають художників графіті.

Сьогодні графіті вже не просто метод самови
раження — це насправді окремий напрям мисте-
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цтва, в якому є свої правила, видатні особистості та 
течії. Так, наприклад, розрізняють «гангстерський 
стиль», який трапляється у великих містах, він від
різняється особливою каліграфією; нью-йоркський 
стиль, або «хіп-хоп», тісно пов’язаний з цим музич
ним напрямом; і навіть політичне графіті, яке має 
подобу гасла. Сьогодні створення найпростішого 
графіті-малюнка містить у собі безліч нюансів — 
від вибору відповідної стіни до самого процесу, 
що поєднує всі прийоми професійних художни
ків. Це й підготовка матеріалу (поверхню ча
сто доводиться ґрунтувати), й створення ескізу 
(для цього райтери користуються крейдою або 
маркером), і, власне, малювання балончиком.
І лише наприкінці робиться контурне оканту
вання малюнка. Все це іноді триває майже 
три дні й потребує трьох-чотирьох балончи
ків з фарбою!

Стріт-арту, так ще називають мистецтво 
графіті, не притаманний поспіх у завоюван
ні популярності. Тут важлива кожна дрібни
ця, деталь, лінія, тінь, колір. Усе залежить від 
виконавця. У світі мистецтва графіті ми, зви
чайні перехожі, — критики та спостерігачі, 
райтер — художник, а стіни навколо нього — 
галерея, він є майстром, виконавцем настінних 
розписів сучасності.
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Розділ 2. Дизайн

Друзі! Пропоную сьогодні виконати цікаве завдан
ня — створити ескіз напису вашого імені у стилі мис
тецтва графіті. Спробуйте за допомогою літер пе
редати власний характер, уподобання, суть власного 
«Я». Перед виконанням роботи перегляньте зразки 
використання шрифтів у графіті та на їхній основі 

створіть власний стиль. Адже цей напис повинен бути оригіналь
ним, не схожим на інші, притаманним лише вашій особистості.
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ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН  
ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА
Людина, як відомо, о частиною природи. А в прадавні часи ще 

й надзвичайно залежала від примх погоди, кліматичних і географіч
них умов проживання. Тому, організовуючи свій побут, наші пред
ки змушені були рахуватися із середовищем, в якому їм доводилося 
перебувати. Часи змінювалися. Людина розвивала знаряддя праці, 
а це, в свою чергу, допомагало змінювати умови життя: комфорт і за
тишок приходив до людських осель. Високий рівень ведення госпо
дарства надав можливість дедалі менше залежати від природного 
чинника. Тоді природа ще панувала над людиною. Однак людство 
розумію необхідність Б краси, морального та духовного спокою 
і благополуччя, навіть здоров’я при тісному контакті з нею.

Вже у стародавньому світі були відомі легендарні висячі сади 
Семіраміди у прадавньому Вавплоні, сади Стародавнього Риму з во
доймами та фонтанами серед зелені внутрішніх двориків, сади Ста
родавнього Китаю та Японії з їх поклонінням природі. Ще з тих часів 
продовжуються традиції намагання людини узгодити своє життя 
із красою навколишнього світу.

Середньовіччя відоме цілими каскадами садово-парко
вих пам’яток. Насамперед це створення зон для відпочин

ку, прогулянок, влаштування ігор, забав тощо, які відбу
валися просто неба і вимагали відповідної організації 

естетичного середовища.
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Із бурхливим розвитком міст і промисловості у людини виникла 
потреба у тіснішому спілкуванні з ириродою. Так, у середині XIX от. 
сформувався рукотворний ландшафт, або ландшафтно мистецтво. 
Своїми функціями воно суттєво відрізнялося від традиційних са
дів, нарків і вимагало невиото ироеторово-художнього рішення. Ііід 
час оформлення ландшафтів брали за основу традиції садово-пар- 
кового мистецтва. Водночас формувалися планувальні прийоми, 
які відповідали вимогам часу, з’явитися 
нові категорії озеленених територій — 
сквери, бульвари, громадські парки, 
лісопарки.

Таким чином, садово-паркове 
мистецтво стало прародичем ланд
шафтного дизайну та основою для 
подальшого його розвитку.

Л андш аф тний дизайн — вид 
дизайнерської діяльності, завданням 
якої е об’ємно-нроегорова організація 
території за допомогою компонен
тів природного ландшафту, скуль
птур та архітектурних споруд.



РатНіх 2. Д и л а й п

В Європі склалися два напрями ландшафтного дизайну. Один 
із них — англійський парк: він вільно вписується в уже існуюче ири- 
роднв середовище або реконструюй і відтворює ного. Інший — фран
цузький парк, він сформований за рахунок гоометрично вивіреного 
нлану дизайнера.

Для англійського садоустрою нритаманною с художня та функ
ціональна єдність природного середовища та архітектурних споруд. 
Французький підхід заснований на раціоначьному, математично ви
важеному підході, коли композиція парків мас чіткий план і виглядає 
як величезний геометричний орнамент, створений із зелених наса
джень. Типовим прикладом французького иаркового мистецтва, що 
набуло розвитку в багатьох євроиейських країнах, є иалацово-иарко- 
вий ансамбль Борсань.

Традиції ландшафтного дизайну в країнах Сходу зовсім інші. Тут 
головним є глибоке філософсько-поетичне усвідомлення рані приро
ди в житті людини. У країнах Сходу дизайнери, створюючи парк або 
сад, намагалися підкреслити його природність, адже саме в цьому 
вони вбачати особливу виразність. Природність лише підкреслюва
ли ачьтанки, будиночки дня чайних церемоній, місточки й арки.
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Такий дизайн зливається воєдино із порослим мохом камінним, 
плутаними доріжками, старовинними скульптурами та спеціально 
вирощеними мініатюрними деревами. У японських садах існують 
навіть особливі місця для самозаглиблення і молитов — Сад каміння.

Я понський сад



Ракііх 2. Д  п л а щ і

Друзі? Спробуймо уявити себе в разі ^гандшафтного 
дизайнера та створити проект дизайну середовища. 
Пропоную обрати темою нашої роботи ескіз дитячо- 
го або спортивного майданчика. Ви вже знаєте, яки- 

Г"Ь ми в основні принципи дизайнерської діяльності та як  
можна використовувати можливості існуючого ланд

шафту. Не забудьте гармонійно поєднати рельєф і зелені насаджен
ня з різноманітними гірками, гойдстками, каруселями та альтан
ками. Перед виконанням роботи перегляньте подані у  підручнику 
варіанти конструкцій дитячого майданчика. Під час виконання 
свого ескізу обов’язково врахуйте правюш лінійної та повітряної 
перспективи.
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Гої СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН ТА ІМІДЖ ЛЮДИНИ

Стиль і фасон костюма, колірна гама, малюнок тканими, дизайн 
аксесуарів — мова, якої ми вчимося з дитинства та вкою розмовля
ємо я оточуючими. Грамотний імідж — це вміння говорити мовою 

одягу так, щоб вас ночули і зрозуміли.
Надзвичайно популярне в наші дні слово «імідж» 

{англ. ігпа#е, з лат. іта#о — образ, вигляд) означає 
цілеспрямовано сформований образ (особи, предмета, 

явища), покликаний надати емоційно-нсихоло- 
гічного виливу. Імідж — це «візитівка», що ство
рюється нами для інших, те враження, на яке 
ми очікуємо від оточуючих. У грамотно створе
ному іміджі узгоджено всі деталі — не тільки 
зовнішні атрибути (стиль одяїу, зачіска, ак
сесуари, ирикраси і т. ін.), а й голос, манера 
иоводитися, навіть оточення «працюють» на 
досягнення поставленої мети.

Імідж життєздатний і переконливий лише 
годі, ко;ш відповідає внутрішнім якостям лю- 

дини, її характеру, гомнераменту та спосо- 
бу життя. Вдома, у школі, в компанії друзів 

і серед незнайомих людей ми іраємо різні 
соціальні ролі Хоча вони можуть дуже силь

но різнитися, ми виконуємо їх із задоволенням. 
Ллє якщо ця роль перетворюється на маску, 

що приховує справжню сутність людини, 
якщо вона не відповідає світовідчуттю 

та цілям, годі імідж стає справжнім 
тягарем.
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Людина відчуває дискомфорт від того, що грає не властиву 
їй рол в.

Зовнішність відображає наш внутрішній етан і навпаки. Коли ми 
хочемо змінити своє: життя, то передусім оновлюємо гардероб, поспі
шаємо до перукарні чи починаємо прибирати у своїй оселі.

«Індивідуальний стиль» та «імідж» — різні поняття. Хоча одне 
без іншого не існує. Якщо імідж — певна роль, то стиль — це рад
ше сутність людини, її внутрішнє «Я». Для багатьох знайти власний 
стиль означ аг: знайти себе, свою пози
цію та вміти висловити її. За зачіскою, 
малюнком на тканині або кольором 
краватки, якщо бути уважним, завжди 
можна вгадати стиль тієї чи іншої лю
дини. Л такі «дрібниці», як браслет, 
парасолька або бр&ток, розкажуть про 
господаря значно більше, ніж будь-які 
слова Часто ми вибираємо такі речі спон
танно — иросго тому, що вони подобають
ся, а отже, відповідають нашому внутріш
ньому «Я». До речі, парфуми, які ми самі 
купуємо (не подаровані), красномовно 
розкривають індивідуальність — те, як ми 
себе сприймаємо і якими нам хочеться бути.

Стильно одягнена людина не просто одяг
нена зі смаком, вона продумати всі дета
лі гардеробу від гудзиків до носовичка 
їй справді пасує все, що вона носить. Це 
і є взаємозв’язок зовнішньою і внутріш
ньою, відповідність іміджу статеві,
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а стилю — іміджу. Такий гармонійний образ формуються завдяки 
вродженому смаку та відчуттю прекрасного, а також знанням основ 
стилістики і законів гармонії.

Безумовно, мода вносить свої корективи в поняття гармонії та 
краси. В одні часи потрібно було неухильно дотримуватись канонів 
єдиного стилю, а в наші дні стилі легко змішуються, інтерпретують
ся, схвалюється будь-який вияв індивідуальності.

Але що б не диктувала мода, закони гармонії ніхто ие в змозі ска
сувати. Свідомо чи інтуїтивно, людина тягнеться до ирекрасиого, до 
тою, що приємно для очей, тіла та душі.

Правила гармонії єдині для всіх видів мистецтва — живопису, 
архітектури, музики, поезії і, зрозуміло, для мистецтва створення 
костюма. Дизайнер иридумує красиву тканину, цікаве вбрання, не
звичайне взуття. Робота стиліста иодягає в тому, щоб узгодити всі 
деталі гардеробу, нигатовлені різними людьми, нідібрати, стилістич
но і композиційно об’єднати їх для конкретної людини, зважаючи на 
тии її фігури, риси обличчя, сиосіб життя, особливості характеру.

Основне в імідж-дизаииі — ідея. Не в а р т  починати створювати 
свій імідж з окремих елементів, спершу погрібно зрозуміти, відчу
ти асоціативний образ. Якщо він сформувався, то можна працювати 
над його розкриттям. У кожного з нас є можливості використати всі 
види гармонії, і, звичайно, їхнє поєднання дає можливість отримати 
більш цікавий та оригінальний результат. Елементи образу — це як 
фарби на палітрі: можна експериментувати сотнями відтінків. Го
ловне — не заглушити ані внутрішній голос, ані голос розуму.

РатНіх 2. Д к л л й п
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С у ч а с н и й  д и а а і і п  ш  і м і д а .  л к і д и п и

Друзі! Пропонуємо розпочати роботу над створенням власного 
іміджу із розробки ескізу рюкзака. Ця річ необхідна та зручна, адже 
ми з рюкзаком і в школі, і на екскурсії, і в у  будь-якій подорожі. При
ємно, коли твій рюкзак не лише зручний, а й красивий та сгпи.'іь- 
ний, коли його вигляд вдаю доповнює твій образ. Отже, уважно 
роздивіться, якими є конструктивні особливості цього популярного 
аксесуара, та виконайте його ескіз. Пам ’ятайте: лише гармонійне 
поєднання кольорів у  нашому ескізі здатне забезпечити реалізацію 
ідеї «Річ, що створює імідж».
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МОНОГРАМА -  ЛІТЕРИ, 
ЩО ГОВОРЯТЬ ПРО ТЕБЕ

Уява, що ініціали твого імені, написані на папері, 
раптом оживають... Лінії літер то потовщуються, то тон
шають, вони стають довшими, переплітаються, мов змії, 
звиваються на папері, згинаючись і закручуючись у хи
мерні знаки... Нарешті, стомлені цим дивовижним тан
цем, вони застигають у нерухомості.. Ти з хвилюванням 
нахиляєшся над папером і бачиш, як твоє ім’я сплелося 
в незвичайний витончений візерунок — монограму. Вона 
ще приховує у <хибі відбиток таємничості, руху і маг ічним 
чином притягує до себе погляд...

Поняття «монограма» прийшло до нас із грецької мови 
и означає «проста лінія». М онограма — це будь-яке 

зображення, намальоване однією лінією. Пі
зніше слово «монограма» набуло іншого 
значення — знак, складений з перепле
тених між собою початкових літер імені 
та прізвища власника або скорочення від 

його повного імені
У минулому монограма заміняла особи

стий підпис володарів. Королі и інші знатні 
персони використовували монограми на 

особистих печатках для скріплення 
документів. Власні монограми 
в минулому красувалися на 
королівських палацах, будии-

р і



ках дворян та аристократів. Ідем застосування монограми набула 
широкої иоиулярності. Монограми бачимо на полотнах художників, 
виробах скульпторів і граверів та інших авторських роботах. До речі, 
в середні віки традиція дарувати своєму коханому (або коханій) но
совичок з вишитими ініціалами була виявом вдячносгі та найніжні- 
ших почуттів. На жаль, цей ритуал освідчення в коханні зник у наш 
час. А даремно. Бо ж стільки романтики и ентузіазму в цій традиції!

Ще й сьогодні особисгі монограми можна нобачити вишитими 
на біиизиі, скатертинах і серветках, їх гравіюють на нер- 
сннх, вш'отов.'шють у вш'ляді ювачірних прикрас та 
оберегів, вишивають на краватках і ділових костюмах. 
Оригінальний иідішс-монограма привертає уваїу і ви
діл ясгься своєю несіандаргністю.

На нериній иогляд, намалювати монограму достат
ньо просто, однак це не так. Уся краса монограми — 
в її простоті, гармонійності та довершеності. Ство
рення такої монограми — непросте завдання, воно 
вимагає від художника великого досвіду і натхнення.
Адже створена монограма має ще й відображати ха
рактер особистості її власника, бути лаконічною (жод
ної зайвої лінії) і водночас тішити око своєю гармо
нійністю.

Важливо також знати, яким шрифтом її викону
вати. Це залежить від того, хто головний герой цієї 
монограми. Наприклад, друковані літери ирияначеиі 
для чоловіків, каліграфічні — тільки для жінок, иро- 
инсні похилі — для жінок і подружніх нар.

За всіма правилами, монограма має 
складатися з трьох літер: з перших букв 
імені, прізвища та ио батькові. Але в
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І’аліііх 2. Д  п л о ї ш

сучаснім інтерпретації ми можемо змі
нювати послідовність літер, виходячи я 
того, як прийнято звертатися: ім’я, но 
батькові, иріявнще. Або ж зовсім опу
стити букву но батькові. Для жінок бу
кви імені та по батькові повинні бути 
маленькими, а літера нрізвнща — ве
ликою і но центру. Тон самий иринцин 
і для чоловіків, тільки всі букви мають 
бути великими. Для подружніх нар 
правило таке: иершою йде літера імені 
дружини, вона маленька, нотім літера 
нрізвнща — велика, а нотім — літера 
імені чоловіка, так само маленька.

Монограми можуть бути як прості, 
що складаються з окремих літер, так 
і такі, що складаються з букв, перепле
тених між собою.

Якщо в монограмі є кілька літер, 
то ця монограма нризначена для офі
ційного використання. Якщо одна бук
ва — для неофіційного.

У наш час багато що змінилося 
і спростилося, тому з’явилася можли
вість виконувати все в будь-якому сти
лі, навіть у найхимернішому. Так, як 
тобі до внодоби, а не за установленими 
правилами.

Існує величезна різноманітність 
шрифтів, які використовуються для 
монограм. Як і раніше, популярні тра-

1. М опогрими італ ій сько го  худ ож н и ка  епохи  
В ідродж енн я Л со їіар д о  до  Іііігіі

2. М опогрими ф рап цу-іького  герц ога , кирди- 
ли л а  К атоли ц ько ї ц еркпи , м ін істри  Ф ран ц ії 
к ар д и н ал а  1 'іт с л ь с

3. М опогрими італ ій ськ о го  х у д о ж т п ш  епохи  
Н ідродш еппя М іпслапдж ело  Б уипирротгі
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М о ї г а г р а м а  —  л і т е р « ,  і ц а  т я о р і т .  п р о  т е б е

дидійні шрифти із зарубками, але ви
користовують також шрифти і бея них. 
Поширеними о шрифти я безліччю при
криє у вигляді квітів, листочків, ягід. 
Ну і, звичайно ж, в а р т  згадати ви
гадливі каліграфічні шрифти. В одній 
багатобуквенін монограмі можуть бути 
використані шрифти різних типів, що 
робиться навмисно для відображення 
індивідуальності людини.

У наш час нерідко жіночі моногра
ми складаються лише я першої літери 
(ініціал імені або прізвища), а чолові
чі, як і раніше, — я трьох. Якщо роби
ти монограму з трьох літер однаковою 
розміру, то норядок наетуггносгі букв 
у ній уже змінюється иорівняно я тра
диційним: ім'я, ио батькові, иріявшцв.

Можливі персональні монограми Із 
двох букв (ініціали імені та нрізвища).

Монограми часто вписують в яку- 
небудь геометричну форму: коло, овал, 
ромб тощо. Можливе також викори
стання вінків із квітів, гцитів, корон 
різних видів.

У відкритому доступі в мережі Ін
тернат давно вже є колекції малюнків 
старовинних монограм, які можна бра
ти за основу, щоб за їхнім зразком ро
бити щось самостійно. Достатньо буде 
лише дотримуватися описаних правил.

4. М онограмі» ф рап п у .іького  посии*ш.-п.пмкл 
Гспріхи  д е  Л орспи  Д 'А ркури  і Л р х ш ш п ш

б. М опогрими ф  рипну.іького ф іл о со ф а  Мі- 
ш еля де М оптспя

в. М опогрими п о р о л с т і Ф р ан ц ії Л ипи  
Апстріп ц іл о ї



І'атіїіл 2. Д п л о и л

Друзі! Подивитеся на монограми людей минулого 
та наших з вами сучасників. За цими чарівними літе- 

^ . рами — різні характери і долі. Кожна з цих монограм
відображав неповторну людську індивідуальність. Про- 
покую розробити ескіз яласної монограми, скористав
шись, порадами, подачами в підручнику. Пам’ятайте, 

що такий буквений малюнок належить до графічного дизайну, 
а отже, зверніть увагу на ритм у композиції та добирайте кольори 
так, щоб забезпечити виразність зображення.

М онограм и 
герц огин і В ретипі, 
к оролеви  Ф р ан ц ії 
Липи  Б р етон сько ї
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М о н о г р а м и  —  д т г е р в ,  щ о  г о п о р т т .  п р о  т е б е

ВИ К О Н А Й  УДОМА
Готуючись до наступного уроку, відшукай у журналах, мережі 

Інтернат зображення сучасної'«) модельного одягу. Зверни особливу 
увагу на найбільш яскраві й виразні його елементи. Підбери ті зраз
ки, які ти бажаєш використати для розробки дизайнерського варіа
нта сучасної шкільної форми.
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ДИЗАЙН ОДЯГУ В ЖИТТІ людини
Як створити власний гармонійний обрав за до

помогою одвіу?
Все гарне, прекрасне, гармонійне нов’язане 

а процесом творення, прогресом. Л дисгармо
нія ирнзводить до руйнації. Вибираючи одяг, 

який нам подобається і відповідає нашому 
смаку, ми вносимо гармонію у свій внутріш
ній світ, у СВОЄ життя.

Гармонійний зовнішній образ — це 
цілий комплекс, що поєднуй стиль одяїу, 
зачіску, макіяж, силует і пропорції одя
їу, малюнок і фактуру тканини, колірну 
ітхму, прикраси й аксесуари. А об’єднує все 

це особистість людини, її індивідуальність. 
Гармонійною вважається насамперед 

цілісна людина. Те саме провило сто
сується й одяїу. Саме підпорядкова
ність усіх складових зовнішнього 
вигляду людини цілісності образу, 

коли ніщо його не руйнує, і є голов
ною умовою гармонії.



К ом позиція костюма. Гармонія — естетична категорія, супут
ниця краси. Як і в мистецтві, гармонія в одязі заснована на правилах 
композиції. Комиозиція костюма — це иосднаиня всіх й о т  елемен
тів в одне ціле, що виражає певну ідею, думку, образ. Стилістика 
вимахає, щоб одяг був іархшм і робив людину привабливою.

Стиль людини сприймається цілісним, коли її зовнішність, тол ос, 
пластика і поведінка відповідають стилю. Нанриклад, спортив
на жінка — міцної статури, з низьким шлосом і важкува
тою ходою — навряд чи зможе виглядати романтично.
Щоби склався романтичний образ, туфлі й сумочка по
винні бути в одному спілі та насувати за формою і ко
льором до сукні, а квітчастий малюнок тканини ие- 
редаватн романтичний настрій, підкреслювати лінії 
тіла та силует і гармоніювати з кольором очей. Якщо 
всі складові образу врівноважено, то створюється від
повідне сильне враження.

Дуже важливо, щоб усі складові образу підпоряд
ковувалися комиозвцінному центру. Це ак
цент, який ирхівергає до себе особливу 
уваїу масою, дизайном або кольором.
Центром композиції здатні стати 
краватка, иасок, взуття, окуля
ри. У створенні образу це є від-
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и ровною точкою, основним елементом створення стилю. Важливим 
принципом композиції о узгодженість атементів костюма за трьома 
принципами — контрасту, подоби і нюансу.

Ц ентр композиції*
Центр у костюмі с: практично завжди. Навіть якщо ви одягнені 

у все чорне з голови до и’ят, акцентом може бути зачіска або макіяж.

Якщо композиційний центр — це каиатюх, він повинен відріз
нятися високою якістю та дизайном, насувати до обличчя і постаті. 
У цьому вииадку одяг та інші аксесуари повинні бути тлом і не пере
бирати уваїу на себе.

Центр композиції, що розташований по центру фііури, привертає 
уваїу до тіла. Акцент, перенесений у нижню частину, до ніг, надає 
образу стійкості Якщо композиційний центр відсутній, то образ «не 
читається**, здасться розмитим, незавершеним або розпадається на 
окремі фрагменти.

Конт раст . Контрастність робить образ більш яскравим і неза
бутнім, водночас і неоднозначним, двоїстим.
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Наприклад, поєднання в одному костюмі далеких один від одно
го стилів додасть вашому іміджу особливого колориту, шарму. По
єднання рівних малюнків тканини додає відчуття динаміки, руху. 
Безумовно, поєднуючи непоєднуване, слід пам’ятати про цілісність 
усього образу — контрастність завжди має бути виправдана задумом.

Подібність — повторення в костюмі одного елемента, який ви
користовується в різних варіаціях. Скажімо, декоративна деталь — 
ланцюжок може бути й ручкою сумочки, і браслетом годинника, і 
облямуванням на кишенях жакета, на туфлях або повторюватися 
малюнком на шийній хустині. Той же принцип ирацює, коли всі ак
сесуари витримані в єдиному кольорі або дизайні.

Нюанс — своєрідний иерехід від контрасту до подібності — 
створює більш цікаві та мальовничі зв’язки між елементами. Одяг, 
кольорова гама якого побудована на нюансах, поєднанні відтінків 
та напівтонів, виглядає багатшим, складнішим, вишуканішим, ніж 
в одному кольорі. Цей принцип дає великий простір для особистої 
творчості.
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Один і той самий образ створюється часом абсолютно різнимн 
засобами. Наприклад, щоб підкреслити тендітність та юність дівчи
ни, можна, ґрунтуючись на иринцииі подоби, одягнути її в легке 
вбрання Із тонкої тканини з ніжним малюнком, відкрите взуття на 
тоненьких підборах, додати маленьку сумочку і витончені прикра
си. Л можна, йдучи шляхом контрасту, запропонувати цій дівчині 
військовий комбінезон на три розміри більший, грубі черевики на 
товстій підошві — й домогтися ще більшого ефекту. Перший варіант 
створює зрозумілий і конкретний образ, другий — суперечливий, не
однозначний, асоціативний.

Пропорції в одязі. Найважливішим 
засобом створений гармонійного образу 
є пропорції (для художників та архітекто
рів вони мають першочергове значення). 
В основі гармонійних пропорцій лежать 
певні математичні співвідношення. Це 
єдиний засіб, за доиомогою якого вдасть
ся «виміряти» красу.

Найвідоміпшм прикладом гармоній
ної пропорції слугує принцип «золотого 
перетину“. Він був відомий ще художни
кам та архітекторам античності: у відріз
ку, розділеному на дві частини, менша 
частина так відноситься до більшої, як ве
лика — до всього відр ізу , тобто до сума 
двох частин. Користуючись нринцшюм 

«золотого перетину “, можна створювати в композиції костюма най
більш досконалі нропорції і встановлювати органічний зв'язок між 
цілим і його частинами.

Однак пропорції одягу втрачають будь-який сенс, якщо вони не 
нов’язані з людиною. Тому співвідношення деталей костюма визна
чається особливостями фііури, її нропорціямн.

Готове вбрання шиється на ідеальну, за усталеними стандартами 
складену фігуру, якою в реальному житті може похвалитися далеко 
не кожен. Однак людина може нідібратв одні' таким чином, щоб ви
глядати гармонійно.



Дипаіш одягу о  лапті лгоднші

Форма одягу. Людина передусім 
сприймає загальну форму предмета, 
нотім — колір і складові елементи 
форми й лише в останню черіу — де
талі. Форма костюма впливає на те, 
яке враження ми справляємо на ото
чуючих. Найвищим статусом володіє 
силует-прямокутник з підкреслени
ми кутами, а найнижчим — округлі 
форми.

Квадрат . Людина з «квадрат
ною» фігурою сприймається кремез
ною, міцною, важкою, що твердо сто
їть на ногах, впевнена у собі. Одяг' 
квадратною силуету (ще й підкрес

леною клітинкою) свідчить про діловитість, стабільність, раціональ
ність розуму, близькість до землі, матеріальність, відсутність ілюзій. 
У сфері кольору цій формі відлов ід ас червоний.

П рямокут ник. Як і квадрат, ця форма рідко трапляється у при- 
роді. Прямокутні коробки будинків, меблі, аркуші паперу — все це 
творіння людських рук, нав’язані з розумом, логічним мисленням, 
організованістю. Прямокутний силует ко
стюма найчастіше використовується в біз- 
нес-стилі, де потрібно підкреслити ділові 
якості, розум, відповідальність, серйозність 
і стриманість.

Коло  асоціюється з сонячним диском, 
пов-иим місяцем. Це иравитьна форма, 
замкнена та стабільна. Але якщо квадрат 
уособлює статику, то коло — це иостійннй 
рух. Цілком круглий силует в одязі не ви
користовується, тільки в деталях. Зате йото 
похідні — овал, хвилеподібні форми — вно
сять у костюм м’якість, рухливість, легкість.
З  КОЛОМ СПІВВІДНОСИТЬСЯ СИНІЙ колір.
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Трикут ник  — це рух. динаміка. Й о т  гострі куги здаються 
бойовими та агресивними. Трикутник — символ думки; й о т  порів
нюють я жовтим кольором. Трикутник основою вниз, або трапеція, — 
більш жіночніший варіант: вузькі плечі, широкі стегна. Розкльо
шені сукиі-сарафани, спідниці, що «летять», справляють враження 
рухливості, легковажності, романтики. Трикутник основою дотри  
нідкреслюе ширину плечей, це здебільшого чоловічий силует. Він 
передає відчуття сили, впевненості. Тому розширення плечовот по- 
яса використовується для додавання фігурі більш значного, автори
тетного вигляду.

О вал  — форма достатньо обтічна, м’яка. Люди, що мають оваль
ний тип фігури, зазвичай схильні до повноти, у них невеликі похилі 
плечі, широкі стегна, маленька ст іш . Вони здаються спокійними, 
миролюбними, флегматичними. Овальна форма в костюмі сприяє 
відпочинку, розслабленню, неформальному спілкуванню. Асоцію
ється з фіолетовим кольором.
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Чао, друзі! Це знову Тереза Ді Дженнаро з Італії. 
Я, як  і всі дівчата, цікавлюся модою та знаю роботи 
багатьох модних дизайнерів одягу з усього світу. Проте

Ід шҐ моїм улюбленим, брендом в *ВерсачіЗасновником цьо-
'  — го бренду був великий італійський дизайнер Джанні 

Версачі. Кожна колекція одягу від Версачі — це завжди 
щось нове і незвичне. Цей автор намагався у  своїх ко.іекціях поєднува
ти аристократизм і бунтарство. Кожна його ко.гекція кардинально 
відрізнялася від попередньої: митець пропонував одяг з мотивами то 
панк-культури, то стилю бароко, то поп-арту тощо.
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Дякую, Терезо! Я  багато чув про твого славетного 
лемішка Джанні Вереачі. Його бзискучі творіння дав
но ввійиьги в історію світової моди. Але .трал пропо
ную перейти від високої моди до дизайну одягу, який ми 
носимо майже щоденно. Маю на увазі шкільну форму. 
Далеко не в кожному навчальному закладі в форма, яка 

подобається тіш, хто одягав її щоденно, — учням. Тож пропоную 
сьогодні створити ескіз учнівського вбрання, яке би подобалося вам, 
було модним і зручніш водночас. Якщо ви уважно читали прави
ла  створення образу за допомогою дизайнерських рішень одягу, та 
зможете виконати цю роботу якісно та із задоваиіенням. Перед 
виконанням ескізу перегоньте варіанти шкільної фюрми, які про- 
понують професійні модельєри.
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ВИКОНАЙ УДОМА
Готуючись до наступною урок>', підшукай у книжках, журналах, 

мережі Інтернат зображений традиційного національного україн
ського одшу. Зверни особливу увагу на найбільш яскраві та виразні 
його елементи. Вибери ті зразки, котрі ти бажаєш використати як 
національні мотиви для розробки дизайнерського рішення сучасного 
одяїу.

165



СТИЛЬ — ЗАБАГАНКА ДИЗАЙНЕРА  
ЧИ ПОКЛИК ДУШІ?

Сучасні модельєри — люди, які творять моду, 
намагаються працювати так, щоб одяг, придума- 
ний ними, завжди мав власне, неповторне обличчя 
і відрізнявся виразною стильністю.

Слово «стиль» (з греи. stylus — паличка) — су- 
купність найтшювіших ознак, засобів виразності, 
творчих прийомів, які складися в процесі творчої 
діяльності митця або у певного народу в певний 
історичний період. У стилі завжди відбуваються 
короткочасні зміни, які називають модою. Слово 
«мода» у перекладі з французької означає «міра, 
об рає-. Мода завжди відігравала значну роль у роз
витку й формуванні одягу різних видів.
Сучасна мода допускає поєднання найрізноманіт

ніших стильових ознак. Єдина умова— відчуття міри.
Вважають, що мода зародилась у XII -  XIII сі'. 

Її центром була та залишається столиця Франції — 
Париж. Кожна епоха має свій стиль, форму та тра

диційний вигляд вбрання. Чимало зробила для 
розвитку мистецтва костюма XX ст. Габріель 
Шанель — видатний художник-модельєр. Го
ловним принципом Q творчості стало спрощен-

У
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Повсякденні костюми Шанель приваблювали не 
лише ирофесійною майстерністю, а й точністю про
порцій, зручністю форми, художнім смаком, нро- 
схчугою і чіткістю ліній. Костюм Шаначь вирівнявся 
елегантністю та декоративністю. Саме тоді з'явило
ся ічісло «Все с і нічого зайвого! ».

Кожна людина нраі’не одягатися сгшшно, модно, 
красиво. В наш час рідко хто суворо дотримується 
одного стилю в одязі. Реалії життя не надають 
такої можчнвосгі. Але на роботу в офіс, до шко
ли не одягнеш вечірнє плаття, або иа офіційний 
нрийом не з’явишся у надертих джинсах і май
ц і Давайте здійснимо маленький екскурс у 
непростий світ стилю.

У сучасному світі нрийнято вирізняти 
чотири основні стилі: класичний, роман
тичний, сиортинний та фольклорний, кожен 
з яких мат: свої особливі різновиди.

Класичний стиль (консерватив
ний) — це стримана иросгота в лініях, ла
конічність. Речі цього стилю приваблюють 
своєю високою якістю і добротністю мате- 
ріачів. Переважає ахроматична колірна 
тама або иастельні відтінки. Це вкрай нее- 
моційний стиль, все в ньому дуже иомірне.

У \ Ш
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Відсутні ультрамодні деталі. Довжина, ширина, об’єми та иронорції 
завжди середні, звичні для ока.

Романтичний стиль в одязі покликаний створювати піднесе
ний та витончений образ. У жіночому одязі для цьото стилю влас
тивий е використання рюшів, воланів, довгих суконь леткою крою. 
Для чоловіків у романтичному стилі характерні жилети, шийні хуст
ки, сорочки з широкими рукавами та романтичні фасони капелюхів. 
Для стилю є властивим використання тканин із зображенням квітів 
та пастельна колірна тама.
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Спортивний стиль відрізняється вітьним кроєм одягу, що не 
обмежує руху. Такий одяг призначений для занять спортом та актив
ного відпочинку. Це може бути також повсякденний ОДНІ’, стилізо
ваний лід спортивний, що мас атрибутику, притаманну спортивній 
формі. Цей достатньо яскравий і динамічний за своїм характером 
одяг відрізняється ирактичністю і зручністю.

Стиль casual — найпоширеніший і популярний стиль, який пе
редбачає сучасний (модний) повсякденний, практичний і зручний 
одяг. Він може поєднувати в собі елементи інших стилів, але відмін
ною його рисою с комфортність і зручність. Цей стиль подітяється на 
підвиди: city casual (міський повсякденний), smart casual (елегант
ний повсякденний) і sport casual — це повсякденний стиль з елемен
тами спортивного, але він не передбачає занять спортом.

ш



І'алдіх 2. Дклайп

Діловий стиль одягу. Основна ідея цього етилю полягає в тому, 
щоб одяг не відволікав увагу від ділових якостей співробітника Одяг 
у діловому стилі мас бути стриманим та елегантним, аче нри цьому, 
на відміну від класичного, діловий стиль схильний до модних і'ен- 
допцій. Лінії, форми, силуети — все маг: бути чітким і визначеним.

Екстравагантний стиль в одязі — дуже небезпечно стилістич
не снрямування, що вимагає зшссгреиого смоку та дизайнерської 
майстерності, оскільки може меж>'вати з вульгарністю. Водночас 
екстравагантний стан, є рушієм моди. Екстравагантним може вва
жатися артисгичний стичь, в якому творчі люди самовиражаються, 
ирагнучи виділитися з натовпу. Для цього сч'илю характерні незви
чайні фасони, використання асиметрії, иомітні виразні акценти, не
стандартні деталі та кричущі колірні поєднання.
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Сафарі стиль з’явився в 60-ті роки минулого г а ш т а . Це пере
важно стиль для подорожей, який запозичив елементи тропічної вій
ськової уніформи. Характерною особливістю його є використання всіх 
відтінків пісочного кольору в одязі та безліч накладних кишень. Знако
вим атрибутом сафарі стилю е світлий капелюх з невеликими полями.

М орський стиль одягу — це курортна класика. Характерні осо
бливості — поєднання трьох кольорів: синього, білого і червоною. 
Смугаста тканина, матроський комір, вкорочена спідниця в складку 
(у жінок) та морська атрибутика в аксесуарах.
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Ратіііх 2. Дклайп

Стиль прсииі (скорочення вії) рге-еа11е#е — підготовні навчаль
ні заклади). Стиль багатих студентів елітних навчальних накладів. 
Йому притаманні елеіан шість, класико, дорожнеча та брендовість 
або і'ербона симноліка одягу.

Фольклорний стиль (фо.тк стиль) — одяг, який стилізований 
під національний костюм. Ідей сгнлю полягає в тому, щоб ие иов- 
ністю коиіювати національне вбрання, а лише занозичувати невні 
елементи, включаючи їх у сучасні моделі. Широко використовуються 
нлетіння, клаптикова техніка, аплікації та різноманітна вишивка. 
Фол к стиль дуже зручний.



С т а л ь  -  . і о & а г а ш а ї  д к л ш л с р а .  л я  т ж ю т  д у т і ?

Й

ї Ь

Привіт, друзі! Нещодавно ми відсвяткували улюбле
не у  нас в Україні дорос-шми та дітьми свято Вели
кодня. Готуючись до свята, в кожній оселі господарі 
складають для освячення великодній когиик, в якому 
поряд із випеченими пасками особливе місце займають 
крашанки. дряпанки, крапанки, писанки тощо. Укра
їнська писанка вважається у  всьому світі знаковою, 
адже має виразні стшгьові ознаки. Недарма всесвітнім відомий іта
лійський дім моди Гучні для однієї зі своїх колекцій у  фолк стилі 
обрав орнаменталістику української писанки.

Пропоную в ач  переглянути цю надзвичайно яскраву колекцію та 
спробувати і самим виконати дизайн-проект «Традиційні україн
ські народні мотиви у  сучасній моді*.



Раті) іл 2. Д іі.-л ’ііі

Перед виконанням практичної роботи ознайо.итесь також 
із рисунками, на яких показано етапи побудови фігури манекенни
ці. Зверніть увагу на завищеність талії манекенниці, гцо допомагав 
передати стрункість її статури, та відтворення особливості ходи 
моделі на подіумі.



С т и л ь  -  я о & і г ш і ї а і  д в л а т і е р о .  ч и  п о к л и к  дутії
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ЗАЧІСКА — КРАСА І СТИЛЬ, 
ЩО СТВОРЮЄ ДИЗАЙНЕР

Певно, не існує у світі дюдшш, якій би 
було байдуже, яке враження вона справляє 
на друзів, знайомих та незнайомих людей. 
Всі ми, так чи інакше, намагаємося сподо
батися оточуючим. Як відомо, иерше вра
ження не можна справити двічі. Тому, по
бачивши людину вперше, навіть мигцем, 
основну інформацію нро неї ми вже от
римали, тож потім дуже важко її змінити, 

принаймні до тих нір, иоки не пізнаємо 
людину ближче.

У сучасному динамічному, складно
му світі не завжди є час для того, щоб 
ближче пізнавати людей. Тому важливо 
иам’ятати, що нас «зустрічають но оде
жі», тобто Із нашого зовнішнього вигля
ду роблять висновки про наші особисті 
якості, характер, звички та унодобання. 
Однак значення має не тільки наш одяг, 
а й інші важливі деталі зовнішнього 
вигляду. Л такою найбільш иомітиою 
деталлю є, звичайно, зачіска.
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Роль зачіски у формуванні індивідуаль
ного образу кожного з нас украй важлива. 
Гарна зачіска здатна не лише приховати 
недоліки об.'шччя чи підкреслити його до
стоїнства, а й докорінно змінити звичний 
виг ляд людини. Дуже важливо, щоб зачіска 
насувала формі обличчя, макіяжу, а також 
відповідала сучасним модним тенденціям. 
Різноманітність етилів зачісок дає можли
вість будь-якій людині створити власний 
образ, який відображає внутрішнє світо
відчуття і надає неповторного вигляду.

Всі стилі в зачісках можна умовно 
поділити на дві групи — це зачіски на 
щодень і святкові. Зачіски на щодень 
повинні створюватися достатньо легко 
і в них можна вносити деякі зміни на
віть протягом дня. Однак треба пам'я
тати, що саме такі зачіски формують 
стиль та неповторний вигляд кожно
го. Зачіски дчя свят складніші, тому 
зазвичай їхнє створення вимагає до
помоги дизайнера, що ирацює з волос
сям, — перукаря.
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Ратділ 2. Д к л а н и

Стидів у зачісках існує безліч, вони створюються залежно від віку, 
статі, життєвих уподобань і захоплень кожного з нас. Розгляньмо ос
новні з них.

1. К ласичний ст иль яачіски.
Цей стиль передбачає акуратність 

і завершеність, відрізняється чіткою 
формою і строгими лініями.

2. Романт ичний ст иль яачіски.
Для цього сгилю характерними

є м’які лінії. Зазвичай цей стиль 
не сумісний із коротким волоссям.
У дівчат і жінок він поширений 
серед власниць довгого і середньої 
довжини волосся, оскільки перед
бачає кучері чи локони. Роман
тичний стиль уособлює ніжність, 
піднесеність і чистоту.

3. Спортивний ст иль яачіски.
Цей стиль зачісок найчастіше 

обирають люди, які займаються 
спортом і взагалі ведуть активний 
спосіб життя. Зачіски в спортивно
му стилі дуже зручні, не вимагають 
складного догляду та не передба
чають використання всіляких до

даткових перукарських засобів. Такі зачіски найбільш актуальні на 
короткому і середньому волоссі.

Спортивний стиль зачіски ие передбачає поєднання Із с>*то спор
тивним одягом та взуттям, у комплекті з вечірнім вбранням така 
зачіска може виглядати виразно і навіть «гламурно«. Крім того, 
спортивний стиль зачіски абсолютно не сковує рухів, дає змогу почу
ватися впевнено за будь-яких життєвих обставин.
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4. Авангардний ст иль 
зач іски .

Цей стиль обирають неорди
нарні особистості, що не хочуть 
виглядати, як інші. Такі зачіс
ки привертають до себе увагу, 
оскільки зазвичай дуже яскраві 
и незвичні.

5. Екст равагант ний  
ст иль зачіски.

Такі зачіски надзвичайно 
оригінальні, вони передбача
ють своєрідність форми і є до
сі атньо складними у щоденно
му догляді.

б. Елегант ний ст иль за 
чіски.

Як нрави'іо, зачіски в цьому 
стилі високохудожні та лако
нічні.

7. Історичний ст иль за 
чіски.

Кожна зачіска в цьому стилі 
нагадує цро модні уподобання 
минулого. Це може бути уклад
ка, що була актуальною навіть 
кілька століть тому.
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РатНіх 2. Д  плойп

8. Стиль зачіски «Елек-

1

т рика».
Абсолютно ненередбачува- 

ннй стиль, який може занози- 
чуиатн різні елементи з інших 
стилів.

.9. Стиль зачіски «тектонік».

Це найбільш екстравагантний, п о м іт н и й  і  неповторний стиль за
чіски. Такі зачіски складно не помітити, і думка про них в (уточую
чих зазвичай неоднозначна. Такому стилю віддають перевагу яскра
ві неформальні особистості. Прикладом цього стилю можна вважати 
величезний ірокез зеленого кольору, виголена візерунками голова 
тощо. Створення такої зачіски вимагає особливої майстерності пе
рукаря. Стилі зачісок можна змінювати залежно від віку, настрою, 
зміни соціального статусу або з інших иричин. Проте завжди варто 
пам’ятати, що пошуку власного неионторного стилю в зачісці мас 
передувати робота над самовдосконаленням людських якостей кож
ного з нас, — досягнення гармонії в людині можливе лише тоді, коли 
зовнішній вигляд вдало відображає її внутрішнє наповнення.
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Друзі! Сьогодні спробуймо уявити себе дизайне
ром модних зачісок та створити ескіз такої зачіс
ки д.гя себе, дьгя когось зі своїх друзів, або взага.хі для 
вигаданого хлопця чи дівчини. Пам'ятайте, навіть 
наймодніша зачіска, обрана без урахування індиві- 
дуальних особливостей людини, може безжа>гьно зі
псувати імідж. Для того, щоб не псмшгитися з ви

борам стпилю зачіски, щоб ескіз був по-справжньому вдалим, зверніть 
увагу на закономірності створення зачісок. Річ у  тім, що обирають 
зачіску не лише залежно від уподобань, а й зважаючи на особливості 
будови о&гиччя людини — Гі тип.

Розрізняють п ’ять основних типів обличчя: овальне, трикутне, 
квадратне, прямокутне і кругле. Д ля кожного з перехічених типів 
існують особливі поради. Враховуючи їх, можна приховати недоліки 
та зробити людину ще привабиіивішою.

1. Оаал
2. С ерцеподібний  

т рикут ни к
3. Т рикут ник
4. К ало
5. Видааж епе
6. К аадрат



І’атіііх 2. Д и л а й п

Овальна форма обличчя. Овальне обличчя вважається іде
альним. Такому типу обличчя пасують будь-які зачіски. Можли
ві контрасти у виконанні, наприклад, наявність або відсутність 
чубчика, відкриті або закриті вуха, симетрична чи асиметрична 
зачіска.

Трикутна серцеподібна форма обличчя. Вирізнявшіся ви
ступаючими вилицями, широким чалап, тонко окресленою мініа
тюрною нижніюю частиною. Зачіска для такого типу обличчя по
винна допомогти виправити, пом'якшити різкі л ін ії переходу між 
широкими вилицями і вузьким підборіддям.

Створюючи зачіску д.ля цього типу обличчя, слід уникати невисо
ких зачісок, які пишні біля скронь. Рекомендують зачіски з боковом 
проділом і пасмами волосся, що прикривають щоки. Чаго частково 
прикривають волоссям.

Також чудово виг.лядатиме негустий чубчик у  формі дуги. Він 
пом’якшуватиме риси обличчя.

Трикутна грушоподібна форма обличчя. Вирізняється вузь
ким чолом і широкої щелепою.

Щоби зробити г̂об ширшим, треба частково прикрити його чуб
чиком. У зачісці волосся необхідно спрямувати догори і в ширину.

Квадратна форма обличчя. Вирізнявшіся широкою нижньою 
частиною обличчя, що створює враження важкого підборіддя.

Зачіска д.ля такого типу обличчя має пом'якшувати лінію підбо
ріддя, тому переважно використовують асиметричні зачіски. Слід 
уникати густого довгого чубчика з прямого і гладко зачесаного во
лосся, що відкривав лінію лоба.

Діам ант ова форма обличчя. Вирізняється широкими вули
цями, вузьким підборіддям та вузьким Jюбaм.

Цьому типу обличчя пасують пишний чубчик, висока зачіска 
з «хвостом», а також зачіски із поділом посередині або волосся, 
пишно та об'ємно зібране на потилиці.

Видовж ена форма обличчя. Вирізнявшіся високим чолам, 
помітними вилицями, овальною нижніюю частиною, тобто пе
реважанням вертикальних ліній. Обличил такого типу вигячдав 
чудово, але якщо вертикальні лін ії занадто яскраво виражені, то
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Видопжспе

1 'руш оподібпе

С е р ц е п о д і б н е

обличчя набуває; сумного виразу. Бажано 
уникати високих зачісок і гладенько заче
саного волосся на скронях. Не слід також 
відкривати лоба, щоб не посгьгювати за
чіскою враження видовженості обличчя. 
На рівні вух і на потилиці зачіска мас 
бути більш об'ємною, щоб нижня ча
стина о&гиччя не здавалася надто міні
атюрною, чубчик — довгім, прямим або 
напівпрямим, до л ін ії брів.

При такому типі о&гиччя завдання 
дизайнера погягає в тому, щоб пом'як
шити всі вертикальні лін ії рельєфністю 
елементів зачіски (хвіигястістю пасем, 
чубчиком).

Кругла форма обличчя.
Вирізняєпиюя повними щоками, неви

соким лобам, м'якою лінією переходу від 
підборіддя до найширшої частини о&гич
чя (вилиць) і низько розташованою ліні- 
вю росту волосся. Слід уникати чубчиків, 
неприйнятним « також круглий силует 
зачіски, що повторює форму обличчя. Не 
варто використовувати низькі зачіски з 
пласкою верхньою частиною, що закриває 
вуха, а також візуа>и>но розширюють об
личчя і збільшують розмір гагови. Зайву 
окруьгість о&гиччя можна замаскувати 
асиметричними лініями зачіски.



Розділ 2. Дялшш

При моЗ&гюванні зачіски для круъгого обличчя необхідно прагну
ти до створення ілюзії його видовженості. У цімму розі найбільш 
підходять спрямовані догори детагі зачіски і хвіьгястий чубчик над 
лобом. Форма зачіски поступово розширюється догори.

Н ачерки ж іночих і чоловічи х за ч ісо к
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СТВОРЮЄМО ВЛАСНИМ ІМІДЖ

Друзі/ Пропонуємо виконати підсумкову творчу роботу •/Створю
ємо власний імідж*. У цій роботі ви маєте m o .h c .i u вість за допомо
гою виражали,них засобів, притаманних д>гя мистецтва дизайну, ві
добразити своє бачення образу сучасного підлітка. Якщо ви надасте 
йому в.гасних індивідуальних рис, то зможете передати свої смаки 
та уподобання: через одяг, зачіску, аксесуари... Отже, друзі, давай
те виконаємо цю творчу роботу, напруживши свою фантазію та 
скориставшисі, знаннями, набутими на уроках образотворчого мис
тецтва.
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ПРОАНАЛІЗУЙ ЗОБРАЖЕННЯ ЗА ПОДАНИМ ПЛАНОМ:
1. До яких видів образотворчого мистецтва можна віднести дане 

зображення?
2. Назви засоби виразності, які використано при створенні цьо

го художнього твору.
3. Яким видам образотворчого мистецтва притаманні такі за

соби?
4. Визнач, які зі складових поданого на зображенні об’єкту ство

рював дизайнер, архітектор, майстер декоративно-ириклад- 
ного мистецтва.

А льтиш ш  у п арку . Клеємснт садово-паркоаого к о м п л е к с у



СЛОВНИК МИСТЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ
Арт-днзапн — найбільш витончений вияв розвитку сучасного дизай

ну. Для нього притаманні є дизайнерські рішення, в яких головне —худож
ня складова, заснована на принципах чистого (високого) мистецтва.

Архітектура (я  грец. — будівництво) — вид візуального мистецтва, 
завданням якого є проектування та зеєдєння будівель і споруд, що гармо
нійно формують просторове середовище людини.

Біоніка (з грец. Ьіоп — е;іемент життя) — наука, що перебуває, на 
межі між біологією і технікою; наука про застосування в техніці, архітекту
рі, дизайні принципів організації живої природи.

Вишивка — найпоширеніший вид народного декоративно-прикладно
го мистецтва, орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, шкірі, 
повсті, виконане різними ручними або машинними швами.

Вптпнанка — художній твір народного декоративно-прикладного мис
тецтва у вигляді орнаментованої чи сюжетної композиції, вирізаної з одно- 
або багатоколірних аркушів паперу.

Гармонія — це узгодженість і впорядкованість всіх елементів, що 
складають єдине ціле.

Графічним дпяянн — художньо-проектна діяльність, основним засо
бом якої є графіка.

Декоративно-прикладне (ужиткове) мистецтво — це м п стє ц тео , 

головною метою якого є створення та оздоблення художніх виробів, що 
мають практичне призначення у побуті.

Дпяапн — художнє конструювання предметів побуту, формування гар
монійного предметного середовища, створеного засобами промислового 
виробництва, для забезпечення найкращих умов праці, побуту та відпо
чинку людей.

Дгтяагін середовищ а — проектування об’єктів предметно-просторово
го та соціокультурного оточення з метою створення гармонійної взаємодії 
.людини із природою.

Екстер’єр будівлі (в орт.; з фр. — зовнішній) — зовнішній виг.ляд 
споруди.

Естамп — це графічний твір, виконаний на літографічному камені 
спеціальними олівцями, що зажирюють камінь, або жирною тушшю.



Імідж (а амгл. ітаде., я лат. ітадо— образ, вигляд) — цілеспрямовано 
сформований образ (особи, предмета, явища).

Інтер’єр (з фр. — внутрішній) — це архітектурно і художньо оформ
лена внутрішня частіша будівлі, приміщення.

Композиція в дизайні — це конструювання об’єктів, тобто поєднан
ня окремих частин в єдине ціле, розташованих у просторі або на площині.

Композиція інтер’єру — це особливе розташування і співвідношення 
його складових: меблів, світильників, побутового обладнання.

Контраст — яскраво виражена протилежність будь-яких якостей 
і властивостей.

Ландшафтний дизайн — вид дизайнерської діяльності, завданням 
якої є об’ємно-просторова організація території за допомогою компонентів 
природного ландшафту, скульптур та архітектурних споруд.

Монограма — це будь-яке зображення, намальоване однією лінією. 
Пізніше слово «монограма- набуло іншого значення — знак, складений 
з переплетених між собою початкових літер імені та прізвища власника 
або скорочення від його повного імені.

Народне мистецтво — художня колективна творча діяльність наро
ду, що відображає його життя, світогляд і морально-естетичні ідеали.

Промисловий дизайн — художньо-п р о е к т н а  діяльність, спрямована 
на розробку промислових виробів з високими споживчими якостями.

Ритм в орнаменті — повторюваність, чергування впорядкованих ком
позиційних елементів.

Розпис — сюжети та декоративні орнаментальні композиції, виконані 
фарбами на поверхні стіни, склепіння, стелі чп виробах декоративно-при
кладного мистецтва.

Символ — знак, що позначає сутність певного поняття.
Стилізація — процес спрощення предмета в зображенні за формою та 

кольором на основі відбору найвиразніших його рис.
Сталь (з грец. яіуіия — паличка.) — сукупність найтиповіших ознак, 

засобів виразності, творчих прийомів, які склалися в процесі творчої діяль
ності митця або в певного народу в певний історичний період.

Шопка (вертеп, вертепна скриня) — це переважно макет, що зображає 
віфлеємську стайню в ніч Різдва Христового.

Шрифт — це букви, що мають спільний стиль графічного оформлення.
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