
Методичні вказівки до самостійної роботи № 9  

з предмету «Живопис». Група Пм-1 

 

Самостійна робота № 9 

Тема: Відтворення фактури та матеріальності предметів в кольорі  

Мета:  

✓ вивчити способи відтворення фактур та матеріальності предметів в 

кольорі; 

✓ ознайомитися з методами виконання натюрморту в інтер’єрі; 

✓ ознайомитися з методами виконання інтер’єру власної кімнати. 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1. Способи відтворення фактур. 

2. Способи відтворення матеріальності предметів у кольорі. 

3. Методи виконання натюрморту в інтер’єрі.  

 

Рисунок виконується олівцем середньої твердості НВ. Потрібно також 

відповідно підготувати фарби. Якщо вони засохли в кюветах, їх поверхню 

зволожимо пензлем, тоді фарби стануть м’якими і легко братимуться на 

пензель. Пензлі для писання аквареллю використовуються ―колонок‖ або 

―білка‖. Кращі для акварельного живопису – колонкові пензлі (можна 

використовувати пензлі з хутра куниці, шерсті тхора і т.п.). Використовувати 

два-три пензлі – великий і малі. Великий – для писання великих площин у 

натюрморті, а менші – дрібних деталей і для завершення роботи.  

Необхідно вибрати зручне місце, щоб добре проглядалися предмети і в 

цілому, і в деталях. Розташовуватись потрібно на відстані в 1-2 метра від 

натури. Якщо сісти до натури дуже близько, не зможемо охоплювати поглядом 

весь натюрморт одночасно. Треба насамперед роздивитися предмети 

композиції, вивчити і запам’ятати їх форму, пропорції, колір.  

Розпочинаємо рисунок з композиції – розміщення зображення на папері. 

Зображення не повинно бути на тлі аркуша занадто мале, невдалою вважають 

і таку композицію, коли рисунок займає весь аркуш, йому ―тісно‖. Треба 

знайти таке розміщення, щоби розміри аркуша і зображення гармонійно 

поєднувалися. Тому, перш ніж розпочати роботу, зробимо кілька 

композиційних начерків. Щоби знайти вдале композиційне рішення, 

найвигіднішу позицію, вибрати точку зору при високому або низькому 

горизонті, треба виконати декілька ескізів (на натягнутому на планшет папері 

у верхньому правому куті), переглянути начерки і вибрати найкращий варіант, 

що й ляже в основу композиції.  

Колір — найважливіша ознака, властива кожному предмету? Колір. 

вносить яскравість і достовірність у створюваний образ та надає йому 

емоційного забарвлення. За предметом у повсякденному житті закріплюється 

певний колір, який називають предметним (або локальним), ми вже говорили 

про це на одному з уроків. Таке бачення кольору призводить до звичайного 

розфарбовування, а зображений предмет здається плоским, барвистим і більше 



підходить до: декоративного рішення композиції.  

Колір — явище складне, він змінюється в залежності від положення 

предмета, його віддаленості від джерела світла, а також під впливом колірного 

середовища. Останнє, і як і джерело світла, випромінює кольорові промені, які, 

потрапляючи на поверхню предмета, утворюють на ній кольорові рефлекси й 

полиски. Таким чином, колір предмета являє собою мозаїку, складену з 

кольорових плям — рефлексів та полисків, кольорових світлових плям і 

напівтіней, які мерехтять і змінюються.  

Життя світла як постійну зміну й перетворення можна виразно побачити 

на предметах із глянцевими або білими поверхнями. 

Етюд у живописі (франц. Etude - вивчення) - це виконане в більшості 

випадків з натури художній твір, що дозволяє художнику вивчити і 

опрацювати будь-якої образотворчий мотів.В процесі роботи над великою 

картиною художник може виконати безліч етюдів, які згодом нерідко 

набувають самостійного значення і цінність.  

Етюдний живопис дає можливість розвивати окомір, зміцнювати 

твердість руки, удосконалювати малювальну майстерність. Етюд вимагає 

ретельно пропрацювання малюнка, який повинний бути точним і вірним не 

тільки за масштабом, але і в окремих деталях і відносинах між ними. Для нього 

важливі загальний схематичний малюнок з натури без зайвої деталізації, 

вірність і точність основних ліній і контурів предметів. У малюнку художник 

повинний уміти передати те, що він спостерігає і вивчає в природі. Однак не 

тільки побачене, а й узагальнене - істотне, головне, без другорядних 

подробиць. 

 Малюнок для етюду виконується на папері, картоні або безпосередньо 

на загрунтованій поверхні полотна олівцем, вугіллям, але найкраще пензлем, 

однією фарбою. У творчості наших майстрів пейзажу етюди займали дуже 

значне, місце. Неперевершеними майстрами етюдного живопису були А. К. 

Саврасов, І. І. Левітан, І. І. Шишкін, Н. К. Реріх, М. В. Нестеров, К. А. Коровін. 

За закінченістю і живописною майстерноістю виконання багато їх етюдів 

можна вважати творами, що мають самостійне значення. 

 

Практичне завдання: 

1. Знайти композицію натюрморту в інтер’єрі за допомогою декількох 

етюдів. 

2. Обрати кращу композицію та побудувати натюрморт у перспективному 

скороченні. 

3. Виконати живописне рішення натюрморту в інтер’єрі. 

4. Відтворити фактуру та матеріальності предметів за допомогою тону та 

кольору. 

5. Закомпонувати натюрморт з предметів побуту з штучним освітленням 

(свічка або лампа). 

6. Виконати композиційне рішення та побудову натюрморту. 

7. Виконати пошукову роботу над колористикою. 

8. Виконати живописне вирішення натюрморту. 



9. Завершити роботу з урахуванням композиційного об’єднання за рахунок 

кольору. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке матеріальність предметів? 

2. Як передати фактуру та матеріальність предметів за рахунок тону та 

кольору? 

3. Які особливості виконання натюрморту в інтер’єрі? 

4. Вплив штучного освітлення на світлотіньове рішення натюрморту? 

5. Як досягнути матеріальності предметів при штучному освітленні? 

6. Що таке фактура? 

7. Як досягнути фактури предметів в кольорі? 

8. Як передати білий колір у натюрморті? 

9. Що таке загальна маса предметів? 

10. Які бувають типи освітлення? 
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