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АНОТАЦІЯ  

Петриківський розпис розкриває історію виникнення різноманітних 

технік роботи майстрів починаючи з давнини. Дає складову сумішей, якими 

працювали митці та змінення складової частини матеріалів під впливом 

сучасних технологій. Знайомить з сучасними матеріалами якими працюють 

майстри декоративно-прикладного мистецтва, розкриває технологічний 

процес, навчає обмірковано підходити до вибору техніки виконання та вчить 

враховувати вплив середовища де буде знаходитися робота майстра після її 

завершення. Є можливість пізнати на практиці особливості різноманітних 

матеріалів, набути навички роботи з ними, виконати в цій техніці творчу 

роботу.  

Цей курс знайомить з традиціями декорування виробів у східній 

Україні. Засвоєння матеріалу, який викладається, надає можливість 

відрізняти вироби за походженням, засобом декорування та пластикою 

побудови форми.  
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РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕТРИКІВСЬКОГО 

РОЗПИСУ 

Петриківський розпис є унікальним явищем, справжньою перлиною 

народної творчості. Яскраві, квіти, соковиті ягоди, фантастичні птахи, цей 

розпис не можна не впізнати одразу, його поціновувачі є у всьому світі, саме 

тому звичайне село Петриківка Дніпропетровської області стало відомим 

далеко за межами України.  

Петриківський розпис зародився приблизно в ХVІІІ сторіччі, як 

настінний розпис. Настінні розписи були дуже поширені в той час майже 

всюди, де будівлі обмазували глиною і білили, особливо вони були розвинені 

в Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Дніпропетровській областях. [2, с 

25] 

Господині розмальовували здебільшого стіни хат та печі. При цьому 

Дніпропетровські хатні розписи мали свої особливості, орнаменти були 

досить дрібними, з великою кількістю деталей. Згодом деякі майстри почали 

розписувати не тільки свої хати, а й сусідні, працювати на замовлення. Коли 

попит на такі розписи виріс і майстрів, що мандрували, перестало вистачати 

– виникла так звана ««мальовка»», тобто той самий розпис, що й на стіні, 

тільки намальований на папері, який потім вішали на стіну. Розмір і форма 

залежали від місця призначення, наприклад ті що прикрашали сволок, 

робили у вигляді смужок, комин прикрашали ««мальовками» овальної форми 

з квіткою в середині, іноді ті які були призначені замінити справжній килим, 

або рушник. Такий «рушник» малювався на півпрозорому папері, на якому 

зображався в дещо спрощеному вигляді орнамент кілкового рушника. (див. 

Рис. 1,2) 

Цікаво описує це явище О.С. Данченко: 

«Та понад усе славилася Петриківка своїми яскравими, життєрадісними 

«кальовками». Петриківчанки цілими лантухами носили їх на базар. 

Найбільше мальовок продавали навесні, перед святами, коли всі білили і 

оновляли свої хати. Петриківські базари в цей час – надзвичайне видовище. 
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Усіма кольорами райдуги розцвітали намальовані на папері великі й малі 

квіти та цілі букети; ніби квіткові гірлянди, тріпотіли на вітрі вузенькі 

паперові «стьожки» вкриті орнаментальними фризами, що їх клеїли на 

горизонтальні виступи печі у кожній петриківській хаті; майоріли зубчасті 

довгі розписані «лиштви», якими оздоблювали так звані зрубчики – 

поперечні дошки стелі, від чого хата ставала особливо ошатною». [1, с.75] 

«Мальовки» малювали цілими сім’ями, дітей залучали до цього з 

самого малечку. Одна з найстарших майстринь з Петриківки Параска 

Миколаївна Павленко (1881 -1983) мати двох заслужених майстрів народної 

творчості Віри Павленко та Галини Павленко - Черниченко розповідала, що 

коли у 20-х роках робила «стьожки» для печі, то вона сама, розмічаючи 

орнамент на смужці паперу, малювала зелені листочки й стебла, старша Віра 

виводила червоні квітки, менша Галя «затикувала» сині ягоди винограду, а 

трирічний син Василько теж не сидів без діла – клав стьожки на черінь, щоб 

сохли. [12, с.37] (див. Рис 3) 

З часом «мальовки» перестають імітувати настінні розписи, стають 

більш самостійними, набувають нових якостей, отримують самостійне 

художнє значення і вже не прив’язуються формою до настінного живопису. 

«Мальовки» поступово перетворюються на станковий декоративний розпис. 

Серед майстрів того часу відомі Наталя Вовк, Параска Власенко, Ганна 

Собачко, сестри Павленко, Надія Білокінь, Тетяна Пата. (див. Рис 4-8) 

Малювали в той час саморобною яєчною темперою, тобто соки рослин, 

овочів, сажу, крейду змішували з жовтком, для того, щоб фарби були більш 

стійкими, а вже пізніше майстри опановують нові матеріали - олійні фарби, 

анілінові барвники, починають використовувати гуаш. 

В якості інструментів майстри спочатку використовували пензлики, 

зроблені з пір’їнок з крил курки, ними малювали тонкі риски, лінії та дрібні 

деталі, а квітки малювали рогозом. З позицій сьогоднішніх смаків такі 

малюнки можуть здатися грубуватими, але їх краса була в безпосередності, 

живості малюнку, майстерності і вправності малювальниць. Пізніше майстри 
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почали використовувати «кошачки» - пензлики, зроблені з шерсті кота, які 

дозволяють зробити найтонші лінії і досягти віртуозної майстерності.  

Окрім настінних розписів і «мальовок», були і інші різновиди розпису: 

олійними фарбами розмальовували і предмети повсякденного вжитку, меблі 

– мисники, скрині, кінські дуги, сані, розписували дерев’яний посуд. 

Наприклад, Тетяна Пата розписувала барабани віялок, сестри Павленко, а 

також Марфа Тимченко розписували невеликі дерев’яні коробочки, які в той 

час використовували як пудрениці. Іноді такі розписи були недовговічні, 

оскільки їх писало прямо по дереву, без будь-якої ґрунтовки. 

Після війни розписи олійними фарбами відновилися на професійній 

основі і виконувалися майстрами з Петриківки на Київському 

експериментальному кераміко-художньому заводі, тільки це був уже 

підлаковий розпис на чорному фоні. А в 1958 році цех підлакового розпису 

під керівництвом учня Тетяни Пати - Федора Панка відкрився і в самій 

Петриківці в артілі «Вільна селянка». Тут художники звернулися до місцевих 

традицій і почали малювати на зеленому, або вохристому тлі, так, як колись 

раніше розписувалися скрині на Дніпропетровщині. В колективі цього цеху 

крім Панка працювали й Іван Завгородній, Ганна Прудникова, Ганна Ісаєва-

Пилипенко, Олександра Пікуш, Євдокія Клюпа, Зоя Кудіш, згодом 

приєдналися Василь Бабенко Ганна Данилейко, Олександра Кушнір.  

В тому ж 1958 році в Петриківці відкрилася філія Дніпропетровської 

дитячою художньої школи, де Федір Панко почав викладати композицію 

петриківського орнаменту, це вирішувало питання про підготовку молодих 

кадрів. Таким чином колектив цеху підлакового розпису та учнів художньої 

школи і став з часом основою колективу, що згодом розвинувся у фабрику 

Петриківського розпису «Дружба». Цього ж року освоюється технологія 

підлакового розпису на пресованих з тирси виробах. А згодом асортимент 

виробів фабрики значно розширився і складався з більш ніж 60 найменувань : 

тарелі, шкатулки, декоративні набори для кухні, вази, писанки, довбанки, 

плакетки, тощо. [11, с 44] (див. Рис 9) 
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Петриківський розпис – це душа України. Народне мистецтво, якому 

понад 500 років, зберігає славне козацьке минуле і є невід’ємною ознакою 

нашого часу, органічно доповнюючи безцінну культуру світу. 

2012 р. Міністерство культури України визначило петриківський 

розпис об’єктом нематеріальної культурної спадщини України. А 5 грудня 

2013 р. в місті Баку (Республіка Азербайджан) на 8-й сесії комітету 

ЮНЕСКО це самобутнє народне мистецтво було включене до 

Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. [10, 

с.10] 
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РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС» 

№ Назва розділу, теми 

Всього 

аудитор 

годин 

Практ 

години 

Самост 

години 

Контроль 

години 

 2 курс 3 семестр 32    

Модуль 1. Знайомство з петриківським розписом, як видом мистецтва  

1 Вивчити елемент «зернятко»   2   

2 
Вивчити елемент «кривеньке 

зернятко» 
 2   

3 
Вивчити елемент «пірчасте 

листя» 
 2   

4 Мазок «гребінчик»  2   

5 Мазок «пуп’янок»  2   

6 
Намалювати колосок із 

елемента «зернятко» 
 2   

7 
Створити у колі візерунок із 

«зернятка» 
 2   

8 
Завершення візерунка із 

«зернятка» 
 2   

 
Самостійна робота: композиція 

із зерняток у смузі 
 38   

Модуль 2. Стилізація квітів та листя 

9 
Намалювати квіти у 

реалістичному стилі 
 2   

10 Стилізація квітів   2   

11 
Намалювати листя у 

натуральному вигляді 
 2   
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12 Стилізація листя   2   

13 

Ескіз до композиції зі 

стилізованими квітами та 

листям 

 2   

14 
Перенесення ескізу(картону) на 

робочу поверхню 
 2   

15 Розпис квітів та листя  2   

16 Узагальнення роботи  2   

 

Самостійна робота: композиція 

на тему: стилізовані квіти та 

листя. 

    

 2 курс 4 семестр 42    

Модуль 3 Закони композиції у петриківському розписі 

1 
Ознайомлення з композицією 

«букет» 
 2   

2 
Ознайомлення з композицією 

«вінок» 
 2   

3 
Ознайомлення з композицією 

«вазон» 
 2   

4 
Ознайомлення з композицією 

«від кута» 
 2   

5 
Ознайомлення з композицією 

«у колі» 
 2   

 
Самостійна робота: виконати 

композицію на тему «вазон» 
 25   

Модуль 4. Знайомство з кольоровою гамою та перехідним мазком 

6 
Вивчення техніки «перехідний 

мазок» 
 2   

7 Намалювати квітку «цибулька»  2   
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перехідним мазком у теплій 

гамі 

8 

Намалювати квітку «цибулька» 

перехідним мазком у холодній 

гамі 

 2   

9 
Композиція з квітів та листя 

«від кута» 
 2   

10 
Розпис перехідним мазком 

квітів та листя 
 2   

11 Розпис додаткових елементів  2   

 

Самостійна робота: композиція 

на аркуші А3 з квітів у 

холодній гамі технікою 

перехідного мазка  

 25   

Модуль 5. Знайомство з пальцевою технікою. 

12 
Намалювати на аркуші А5 

силуети калини та винограду 
 2   

13 

Занурити вказівний палець у 

червону фарбу та щільно 

притиснути до аркуша  

 2   

14 

Занурити вказівний палець у 

фіолетовий або зелений колір, 

зробити відтиск грони 

винограду 

 2   

15 
Піпеткою зробити відтиски 

порічки 
 2   

16 Композиція з калиною  2   

17 Робота кольором калини  2   

18 Робота кольором листя  2   
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19 
Робота кольором додаткових 

елементів 
 2   

20 Прорисовка ягід та листя  2   

21 Узагальнення роботи  2   

 
Самостійна робота: зозуля в 

калині у пальцевій техніці. 
 25   

 3 курс 5 семестр 64    

Модуль 6. Знайомство з технологією «яєчна темпера» 

1 
Ознайомлення з технікою 

«яєчна темпера» 
 4   

2 
Змішати фарби з яєчним 

жовтком та виконати вправу 
 4   

3 
Вправа з розпису квітки 

методом яєчної темпери 
 4   

4 Вправа з розпису листя  4   

5 
Композиція з квітів та листя у 

теплій кольоровій гамі 
 4   

6 
Доповнення композиції 

другорядними елементами 
 4   

7 
Гострим предметом видряпати 

декор у квітах та листі 
 4   

8 Оформлення композиції  4   

 

Самостійна робота: композиція 

з птахом у техніці «яєчна 

темпера» 

 38   

Модуль 7 Знайомство з орнаментом «у смужці» та «бігунець» 

9 
Накреслити смужку розміром 

140 х 420 на аркуші А3 
 4   

10 Ескіз бігунця з рослинних  4   
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мотивів 

11 

Розробка ескізу у кольорі та 

перенесення на робочу 

поверхню 

 4   

12 
Розпис квітів та листя 

перехідним мазком 
 4   

13 Декорування квітів та листя  4   

14 Розпис додаткових елементів  4   

15 

Гармонійне, динамічне 

об’єднання композиції у 

смужці 

 4   

16 Оформлення роботи  4   

 

Самостійна робота: розпис у 

смужці з калиною і 

виноградом. 

 38   

 3 курс 6 семестр 84    

Модуль 8. Знайомство з технікою розпису на дерев’яній поверхні 

1 
Ознайомлення з різновидами 

дерева та їх виробами 
 4   

2 Шліфовка дерев’яної поверхні   4   

3 

Фарбування дерев’яної 

поверхні кольором з клеєм 

ПВА 

 4   

4 
Ескіз до розпису квіткової 

композиції «букет» 
 4   

5 
Перенесення ескізу на 

поверхню 
 4   

6 Розпис головних елементів  4   

7 Розпис другорядних елементів  4   
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8 
Розпис дрібних квітів з 

додаванням бутонів 
 4   

9 
Об’єднання головних та 

другорядні елементи 
 4   

10 Лакування виробу  4   

 Самостійна робота: розпис 

квітів на дерев’яній поверхні у 

колористичній гамі. 

 38   

Модуль 9. Відтворення копії робіт видатних майстрів петриківського 

розпису 

11 
Знайомство з роботами 

видатних майстрів 
 4   

12 
Копія роботи Федіра Панка 

«Сови» 
 4   

13 Компонування аркуші А3  4   

14 Розпис сов та листя  4   

15 
Декорування сов порівнюючи з 

оригіналом 
 4   

16 Декорування листя  4   

17 
Поєднання елементів докупи 

порівнюючи з оригіналом  
 4   

18 
Декорування головних 

елементів 
 4   

19 Декорування дрібних елементів  4   

20 Узагальнення роботи  4   

21 Оформлення роботи  4   

 Самостійна робота: копія 

роботи Тамари Глущенко — 

Квіти. 

 38   
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є декоративний розпис, як 

вид образотворчого мистецтва, що розвиває інтелект, формує відчуття 

гармонії пластики та кольору. 

Міждисциплінарні зв’язки: При підготовці врахований принцип 

комплексного вивчення студентами спеціальних предметів який передбачає 

оволодіння низки інших спеціальних дисциплін, які забезпечують ефективне 

викладання предмету рисунок, живопис, композиція, кольорознавство та 

інші. Навчання декоративного розпису повинно всебічно сприяти засвоєнню 

основного арсеналу засобів динамічних легких прийомів, спираючись на 

багатолітній досвіт поколінь та сучасних майстрів декоративно прикладного 

розпису України та світових країн. 

Мета вивчення навчальної дисципліни: забезпечити майбутнього 

художника - виконавця, вмінням використовувати петриківський розпис, 

можливістю розробляти та виконувати рельєфні композиції на стінах 

приміщення. 

Мета курсу: формування творчої особистості, яка володіє вміннями і 

навичками, вільно виконувати складні художні та педагогічні завдання.  

Завдання навчальної дисципліни: 

- виховання потреби постійного творчого росту; 

- формування духовного і культурного світу студентів шляхом 

 прилучення через мистецтво до культурних надбань рідного народу і 

 мистецтва світу;  

- підвищення культури студентів і рівня професійних навичок;  

- удосконалення творчих можливостей і набуття першого досвіду в 

 педагогічній роботі.  

Результати навчання: після вивчення даної навчальної дисципліни 

студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання 

як: 
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знати: 

 - матеріали якими можливо виконати творчу роботу; 

 - їх особливості, плюси та мінуси в використанні; 

 - художні стилі в творчості, сучасні вимоги в культурному житті; 

 - технологію виконання художньої роботи; 

 - теоретичну частину творчого процесу. 

вміти: 

 - самостійно здобувати знання; 

 - самостійно виконувати творчу роботу; 

 - пояснювати свої дії і процес виконання роботи;  

 - розпізнавати художні стилі і напрямки у сучасному мистецтві; 

 - створювати цікаві композиційні рішення; 

- вдало компонувати матеріали; 

- дотримуватися технологічного процесу під час виконання творчої 

 роботи;  

- запалити своїм натхненням оточуючих. 

Студент повинен мати сформовані компетентності: 

1. Володіння основами рисунка, живопису, композиції, 

кольорознавства та матеріалознавства. 

2. Знаходити композиційне та технічне рішення, яке найбільш 

розкриває сутність завдання та відповідає вимогам до Умов експлуатації 

виробу у певному середовищі, студент повинен вміти: 

 - обміряти об’єкт декорування; 

 - виконати ескізи на аркушах в масштабі до об’єкту роботи; 

 - композиційно зв’язати задум з призначенням приміщення; 

 - виконати роботу охайно і дотриматись терміну завершення 

 завдання. 

3. Вміння підбирати і використовувати необхідні інструменти і 

 приладдя, творчо підходити до виконання завдання. 

4. Обирати сучасні матеріали та дотримуватись технології ведення 
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 роботи, студент повинен вміти; 

 - разом з традиційними професійними матеріалами постійно; 

 - стежити за появою сучасних нових матеріалів та інструментів; 

5. Вміння самостійно організовувати і планувати творчу роботу на 

основі створеної системи та визначених етапів роботи над завданням, 

використовуючи навички декоративно-прикладної творчості, вкладаючись у 

визначений термін. 

6. Обмірковано сприймати спадщину народного мистецтва і у своїх 

творчих роботах продовжувати і розвивати традиції українського народу і 

рідного краю. 

7. Володіння досягненнями сучасної культури та мистецтва, зразків 

світового та національного художнього надбання. 

8. Здатність до саморозвитку, творчості, самоосвіти, 

конкурентоспроможності. 

9. Вміння здобувати, опрацьовувати й використовувати знання з 

різноманітних джерел, застосовуючи сучасні інформаційні технології. 
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РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ 

2 курс 3 семестр 

Модуль №1. Знайомство з Петриківським розписом, як видом 

мистецтва 

Студент повинен знати: 

- історію розвитку Петриківського розпису 

- матеріали і інструменти для роботи 

- різновиди мазків 

- методику ведення роботи 

Студент повинен вміти: 

- майстерно виконувати вивчені елементи 

- використовувати додаткові елементи у композиційній схемі 

- дотримуватися поетапного виконання 

Вимоги до теми:  

Перебуваючи на цьому занятті студенти здобувають знання з історії 

виникнення Петриківського розпису формує історичні повідомлення про 

відродження народного осередку завдяки таким майстрам як: Т. Пата, Федір 

Панко, Галина Глущенко та інші. 

Далі вони отримують практичні знання, які складаються з елементів 

розпису, а саме: «зернятко», «кривеньке зернятко», «пітушиння» та інші 

.Також студенти вивчають дуже важливий «перехідний мазок», завдяки 

якому далі створюється квітка та листочок. Ці завдання необхідні студентам 

для подальшого вміння використовувати свої знання та навички у розписі 

квіткової композиції. (див. Рис. 10-13) 

Технологія ведення роботи: 

Студенти на аркуші А5  ведуть розпис необхідних елементів одним 

кольором акварельними або гуашевими фарбами притискаючи пензель №2 на 

папір з різним прижимом, рухом, поворотом досягаючи легкості виконання. 

«Перехідний мазок» виконавці пишуть пензлом №4,5 з колонкової шерсті з 

двох кольорів різної консистенції досягаючи плавний перехід від світлого до 
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темного і навпаки у різних кольорових гамах. Створюючи форму, об’єм, 

насиченість, приймається і кольористичне вирішення. 

Самостійна робота: композиція із зерняток у смузі.  

Модуль №2. Стилізація квітів та листя 

Студент повинен знати: 

- як спростити форму квітів та листя 

- поетапність виконання з розпису 

- стилізацію у мальовках 

Студент повинен вміти: 

- спрощувати предмети різної форми 

- вивчати рослинні мотиви 

- дотримуватись поетапного виконання 

- декорувати стилізовані форми 

Вимоги до теми:  

Завдяки цій темі студенти навчаються відрізняти реальні речі від 

стилізованих, тобто спрощених. 

Вивчають стилізацію форми, величину предмета, а також статику та 

динаміку, вчиться розуміти декоративну сутність створеної композиції. (див. 

Рис. 14-16) 

Технологія ведення роботи: 

на аркуші А5 формату студенти накреслюють певні квадрати де 

виконують завдання з реальних квітів, листя різної форми і кольору, а поруч 

спрощують ті об’єкти, що вони бачать, дотримуються поетапності виконання 

досягаючи конкретного рішення та використовуючи при цьому попередньо 

вивченні знання з елементів у першому модулі.  

Самостійна робота: композиція на тему: стилізовані квіти та листя. 
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2 курс 4 семестр 

Модуль № 3: Закони композиції у петриківському розписі 

Студент повинен знати: 

- методику ведення роботи 

- запам’ятовувати правила композиції 

- композиційні схеми «букет», «вазон», «вінок», «від кута» у колі, у 

 «смужці». 

Студент повинен вміти: 

- розташувати вивченні елементи на аркуші 

- стилізувати декоративні форми 

- оформити роботу та презентувати її 

Вимоги до теми: 

На цьому занятті студенти вивчають схеми композиційного 

розташування квітів листя та додаткових елементів. Визначають де 

знаходиться композиційний центр, та як йому підчиняються інші елементи, 

вивчають поняття «букет», «вазон», «вінок», «від кута» у колі, у «смужці».  

(див. Рис. 17-21) 

Технологія ведення роботи: 

На аркуші А5 студенти креслять певні композиційні схеми, 

порівнюють великі маси з маленькими, виділяють головні та другорядні, 

запам’ятовують правила композиції у розписі. 

Самостійна робота: виконати композицію на тему «вазон». 

Модуль №4.Знайомство з кольоровою гамою і перехідним мазком. 

Студент повинен знати: 

- що таке колорит 

- які бувають колористичні гами(теплі,холодні,змішані) 

- як розрізняти контраст від нюансу 

- яку символіку несуть у роботі кольори 

- техніку виконання перехідного мазка 

Студент повинен вміти: 
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- за допомогою кольору пояснити символіку основних орнаментальних 

 мотивів 

- вести розпис послідовно згідно технологічному процесу 

- створити картину цілісну та гармонійну завдяки контрастній гамі 

- намалювати квітку «цибульку» перехідним мазком 

Вимоги до теми:  

на цьому занятті студент вивчає кольорову гаму та перехідний мазок. 

Вивчає основні та додаткові кольори, дізнається які бувають символи 

певного кольору і де їх використовують. (див. Рис. 13,14) 

Технологія ведення роботи: 

На аркуші А5 студенти креслять певні композиційні схеми, 

порівнюють великі маси з маленькими, виділяють головні та другорядні, 

завдяки кольору. 

Самостійна робота: композиція на аркуші А3 з квітів у холодній гамі 

технікою перехідного мазка  

Модуль №5. Знайомство з пальцевою технікою. 

Вимоги до теми:  

Студент повинен знати: 

- композиційне та кольорове рішення 

- методику ведення роботи пальцевою технікою 

- основні вимоги до розпису  

Студент повинен вміти: 

- творчо підходити до використання завдання 

- оволодіти технікою пальцевого розпису 

- аналізувати роботи майстрів, та вміло використовувати знання у 

 своїй роботі 

Вимоги до теми:  

Студент вивчає пальцеву техніку у Петриківському розписі. Набуває 

навички, знання та вміння малювати пальцем без використання пензлів, 

розташовує калину у аркуші завдяки композиційній схемі "вазон". Ці знання 
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стануть у пригоді у подальшій роботі у гуртках, дитячих садках, школах 

естетичного виховання, художніх школах. (див. Рис.22,23) 

Технологія ведення роботи: 

1. У форматі А5 студенти компонують олівцем півкола для калини, 

довгі смужки для грон винограду та порічки. 

2. Змішують червону або іншу фарбу для других ягід до консистенції 

густоти сметани та без пензля змасщують вказівний або середній палець у 

фарбу і щільно притулити до намічених півсфер на аркуші, виконують від 

зовнішнього розташування до внутрішнього. Потім все з’єднується 

тоненьким пензликом №1 гілочки, вусики, стовбурці та прикрашаються 

декором. 

Самостійна робота: зозуля в калині у пальцевій техніці. 

3 курс 5 семестр 

Модуль №6. Знайомство з технологією «яєчною темперою» 

Студент повинен знати: 

- історичні відомості з петриківського розпису та яєчної темпери 

- матеріали та інструменти 

- методику ведення роботи 

Студент повинен вміти: 

- майстерно оволодіти технікою яєчної темпери 

- вдало компонувати квіткові композиції на папері 

- використовувати набуті знання на практиці 

Вимоги до теми:  

На цьому занятті студенти знайомляться як у давнину малювали на 

стінах та білому папері, створювали композицію під назвою мальованка. 

Також знайомиться з інструментами та матеріалами цього виду розпису. 

Його можливостями, плюсами і мінусами, згадували народну майстриню 

Тетяну Пату та переглядали її твори. (див. Рис. 24,25) 
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Технологія ведення роботи: 

1. На папері А3розміру розташовувати композицію з квітів або птахів 

помітивши легко олівцем. 

2.Розпис великих мас фарбами змішаними на палітрі з яєчним жовтком. 

3.Кольорову гамму беремо яскраву та насичену по тону. 

4.Коли головні елементи готові з’єднуємо у гармонійну цілісність 

завдяки додатковим вправам нашу роботу. 

5.Процарапуємо гострим вузеньким інструментом наші зображення у 

композиції додаючи їм ажурності та привабливості і оформлюємо роботу в 

раму під скло. 

Самостійна робота: композиція з птахом у техніці «яєчна темпера» 

Модуль №7 Знайомство з орнаментом «у смужці» та «бігунець» 

Студент повинен знати: 

- методику ведення роботи 

- тематичну спрямованість в ескізах  

- основи кольорознавства та техніку виконання розпису 

Студент повинен вміти: 

- вести роботу методично та технологічно 

- створити власний орнамент з рослинних мотивів 

- творчо підходити до виконання завдання 

Вимоги до теми:  

На цьому занятті студент знайомиться з орнаментом у смужці 

"бігунець", вивчає композиційне рішення рослинного орнаменту в смужці, 

знайомиться з творами видатних майстрів та їх роботами. (див. Рис. 26,27) 

Технологія ведення роботи: 

На аркуші А3 накреслити смужку розміром 140 х 420. Підготувати 

ескіз бігунця з рослинних мотивів. Розробка ескізу у кольорі та перенесення 

на робочу поверхню. Розпис квітів та листя перехідним мазком та 

декорування квітів та листя. За допомогою додаткових елементів гармонійно 

та динамічно поєднати композицію. 



24 
 

Самостійна робота: розпис у смужці з калиною і виноградом. 

3 курс 6 семестр 

Модуль №8. Знайомство з технікою розпису на дерев’яній поверхні 

Студент повинен знати: 

- які існують види дерева та їх вироби 

- техніку ведення роботи на дерев’яній поверхні 

Студент повинен вміти: 

- вести роботу методично та технологічно 

- підготувати дерев’яну поверхню до розпис 

- розвивати здібності та формувати творчу індивідуальність 

Вимоги до теми:  

Це заняття допомагає студенту спробувати вести розпис не тільки на 

папері але й познайомитися з дерев’яними формами або площинами. 

Вивчити інструменти та матеріали у роботі. Вміти підготовити дерев’яну 

поверхню до роботи. Розписати та полакувати свій виріб. Заняття розвиває 

фантазію, працездатність, впевненість та майстерність студента.  

(див. Рис. 28-34) 

Технологія ведення роботи: 

1.Зашкурити дерев’яну поверхню. 

2.Загрунтувати поверхню або зафарбувати певним кольором з 

додаванням клею ПВА. 

3.Створити ескіз на аркуші, а потім перевести його на робочу поверхню 

дошки. 

4.Методом «перехідного» мазка динамічно, чітко, легко вести розпис 

на дерев’яній поверхні. Фарбою змішаною з клеєм ПВА на палітрі. 

5.Доповнити композицію дрібними елементами – вусиками, гілочками 

та іншими деталями.  

6.Повністю просушити та полакувати виріб.  

Самостійна робота: розпис квітів на дерев’яній поверхні у 

колористичній гамі. 
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Модуль №9. Відтворення копії робіт видатних майстрів 

петриківського розпису 

Студент повинен знати: 

- методику ведення роботи 

- тематичну спрямованість в ескізах  

- основи кольорознавства та матеріалознавства 

Студент повинен вміти: 

- вести роботу методично та технологічно 

- копіювати роботу найближче до оригіналу  

- аналізувати твори народних майстрів 

Вимоги до теми:  

На цьому занятті студенти переглядають роботи видатних майстрів з 

Петриківського розпису. Вибирають собі репродукцію з якої вони будуть 

писати копію, уважно її вивчають, звертаючи увагу на колорит, розміри 

об’єктів зображення на репродукції. Вивчають направлення мазка, 

використання кольорових сполучень і в своїх роботах повторюють кожний 

мазок, кожну деталь. Студенти продовжують вивчати народні традиції наших 

пращурів – українців,   розвивають свої творчі можливості, як вихованої та 

культурної людини. Виконана робота може бути методичним фондом у 

навчанні або прикрасою для приміщення. (див. Рис. 35-37) 

Технологія ведення роботи: 

1. На аркуші А3 схематично намалювати елементи, які потрібні 

студентам для подальшого розпису. 

2.Оточуючи кожен мазок за мазком уважно наносити пензлем з двох 

кольорів на аркуш методом «перехідного» мазка, постійно порівнюючи з 

оригіналом. 

3.Дотримуватися колориту, розміру, місця знаходження об’єктів. 

4.Узагальніти роботу за допомогою вивчених мазків та оформити 

роботу в рамку. 

Самостійна робота: копія роботи Тамари Глущенко — Квіти. 
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РОЗДІЛ 4. ІННОВАЦІЇ І ОСУЧАСНЕННЯ  

4.1ТРАДИЦІЙНІ ПЕТРИКІВСЬКІ МОТИВИ В ІНТЕР’ЄРАХ 

Вагомою складовою в художньому оформленні житлової архітектури, а 

згодом і громадських споруд, в Україні був декоративний розпис, де 

превалював рослинний орнамент. Розписи на стіні здавна відомі в Україні, 

вони виконували ряд функцій, зокрема художню, обрядову, естетичну. 

Розташовані, як правило, навколо вікон та дверей, зокрема для захисту оселі 

він негативних енергій, вони підкреслювали основні функціональні деталі 

споруди [8, с. 53]. Одним з провідних осередків стінопису була і є 

Петриківка. 

Застосування петриківського орнаменту в оформленні сучасних 

інтер’єрів та екстер’єрів набуває актуальності, оскільки він виник саме як 

стінопис. Сьогодні ця тенденція є вельми поширеною. У такий спосіб 

оформлюються як громадські, так і житлові споруди. Як важливий елемент 

етнічного декору, петриківський розпис, хоча й на нього часто покладають 

репрезентативну функцію нашої країни, залишається об’єктом етно-дизайну 

середовища певного регіону. З огляду на природно-географічні фактори, що 

впливають на формування національного характеру архітектури, він 

відображає його лише до певної міри. Тому зрозумілим є обмежене 

використання петриківського та стилістично-подібних йому стінописів. 

Художній потенціал даної галузі народної творчості зумовлює потребу більш 

уважного вивчення можливостей її використання в сучасному 

архітектурному середовищі. 

Тему присутності національних рис і застосування етнічно 

забарвленого декору в українській архітектурі досліджували В. Гурін [4], В. 

Дударець [5], О.Cмоляр [14], Л. Гнатюк [3], Р. Дьяченко [6], Т. Косміна [8], 

С. Подолинний [13] та інші. 

Прикладів петриківського розпису у зовнішньому та внутрішньому 

декорі архітектурних споруд останнім часом побільшало, а в самій 

Петриківці це стало певною тенденцією. Тож метою даної розвідки є 
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розглянути і проаналізувати наявні зразки такого оздоблення, та 

прослідкувати модифікації його стилістики порівняно з традиційним 

розписом. 

Попри значний обсяг досліджень, це питання не втратило своєї 

актуальності, оскільки національний стиль в українській архітектурі 

перебуває в процесі свого становлення. Кожного року з’являється все більше 

зразків його застосування, тому дана тенденція потребує дослідження та 

рефлексії. 

Приклади розпису інтер’єрів житлових будинків є поодинокими через 

високу вартість рукотворного стінопису, натомість в оформленні 

громадських споруд ця тенденція є більш помітною. Особливо це стосується 

тематичних закладів громадського харчування. Сучасність диктує нові умови 

щодо функціонального призначення таких закладів. Якщо раніше основний 

акцент у їхньому призначенні робився виключно на харчовій функції, то 

тепер ці заклади отримали чимало додаткових, серед яких провідними є 

розважальна та дозвільна функції. Все частіше з’являються тематичні 

заклади, що мають власний стиль. Відповідно, публіка стає більш 

вибагливою і надає перевагу закладам з «родзинкою», де інтер’єр має свою 

атмосферу і насичений цікавими дизайнерськими знахідками [6, с. 133]. 

Петриківський розпис активно використовується в оформленні відповідних 

закладів з яскраво вираженою українською тематикою. 

Показовим прикладом застосуванням петриківського розпису є інтер’єр 

дитячого реабілітаційного комплексу «Перлина Придніпров’я», виконаний 

художниками Центру народного мистецтва «Петриківка». Розписи виконано 

у просторі білих стін, на прямокутних площинах, що асоціативно нагадують 

паперові мальовки, які були поширені в Петриківці на початку ХХ століття. 

Серед цих стінописів переважають сюжетні, де, як правило, зображено 

сценки традиційних занять українців: вишивання, гра на бандурі, сопілці, 

скрипці, танці, святкування. Орнаментальні композиції фризового характеру 

фрагментарно розміщені й на квадратних колонах. Виконані вони в єдиній 
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стилістиці та кольоровій гамі. У такий же спосіб оздоблено конференц-залу, 

їдальню та ряд інших приміщень. Хоча наявні розписи досить традиційні, 

ансамбль справляє цілісне та приємне враження, передусім з точки зору 

технічного виконання.  

Щоправда сучасні меблі та інші аксесуари стилістично дисонують з 

розписами, а декоративні, скоріше за все штучні, пальмоподібні рослини 

порушують загальну єдність розписів та споруди, а також ідею їхнього 

використання. У внутрішньому оздобленні ресторану-музею «Щекавиця» в 

Києві використано петриківський розпис авторства В. Панко та Г. Назаренко. 

Ресторан складається із 28 зал, (див.Рис. 38)оформлених у сільському стилі, 

відповідно до тематики, відображеної у їхніх назвах: медівня, світлиця, на 

болоті, повітка, рибацький зал, мельник, горище, кошара, дівоча, комора і 

курник та ін. Стінописи тут представлені локально з акцентом на печі, що є 

виправданим і традиційним, адже піч з давніх-давен була центром домівки і 

мала високий рівень сакралізації [8, c. 53], через що їй приділялася підвищена 

увага, при оздобленні. Основна композиційна схема — це «букет», 

«килимок». Розписи доповнено декоративним фризом, розміщеним на 

зовнішній частині балки, композиція симетрична. Декор повністю 

підпорядкований архітектурному простору і підкреслює його функціональні 

деталі. Загалом, таке оформлення є досить традиційним, але майстерність 

його виконання надає сучасним стінописам вишуканості. Досить оригінально 

виглядає бенкетна зала ресторану, де розписи асиметрично розміщені у 

верхніх частинах стін та на стелі. Вони є основним декоративним акцентом у 

даному приміщенні, характеризуються легкістю, витонченістю, й не 

перевантажують інтер’єр, завдяки мінімальному використанню аксесуарів. В 

інтер’єрі київського ресторану «Хатинка» В. Панко та Г. Назаренко помітно 

відходять від традиції. (див. Рис 39) 

Хоча розписи традиційно підпорядковані архітектурі, застосування їх 

на стелі, на площинах, розчленованих декоративними балками, створює 

оригінальну інтерпретацію народних мотивів. Сам розпис також стилістично 
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видозмінений, традиційні елементи замінено фруктовими плодами, що 

звичайно, не є чимсь винятково новаторським, але зустрічається в 

петриківському розписі набагато рідше. Сусідня зала має одноманітне 

оздоблення, що контрастує із наявними аксесуарами. Кольорова гама 

обмежена двома комплементарними кольорами: рожевим та зеленим, які 

даються в легких розбілах.  

Серед основних елементів переважають, стилізовані у петриківському 

стилі, троянди. Цікавим дизайнерським прикладом використання 

петриківського розпису є оформлення інтер’єру ресторану української кухні 

в Ніцці «Le pont vers KYIV», що з французької перекладається як «Міст до 

Києва».(див. Рис. 40 ) 

Автором розпису на стінах та декоративного оздоблення барної стійки 

є петриківська майстриня В. Тимошенко. У стінописах, що розміщені 

локально, переважно як вертикальні панелі, використаний один із 

найдавніших традиційних для всієї європейської цивілізації мотивів — мотив 

«дерева життя», поданий у авторській інтерпретації художниці. Розпис 

смугою продовжується на стелю, де набуває ознак абстракціоністського 

полотна із плям-птахів. Основою кольорової гами є теплі відтінки жовтого та 

червоного.  

У зображеннях метеликів, що час від часу ритмічно повторюються, 

авторка подекуди додає блакитний колір. Найбільшою окрасою даного 

інтер’єру є барна стійка-комин, бічні панелі якої оздоблені по центру 

стрічковим фризом петриківського орнаменту. Кольорова гама насичена, 

об’єднує червоний, жовтий та білий на темно-зеленому тлі. Але найбільш 

естетизуючу роль в інтер’єрі відіграє світло, оскільки декоративні панелі 

мають підсвітку і у вечірній час декоративні панно та фрагменти стінописів 

перетворюються на своєрідні вітражі.  

У декорі закладу також використано традиційні петриківські тарілки. 

На нашу думку, все-таки існує певна стилістична невідповідність між 

аксесуарами, барною стійкою і стінописом, хоча їхнє акцентне застосування 
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не справляє враження надмірної еклектичності. Окремо взяті, абстраговані 

одне від одного, ці елементи є досить вишуканими.  

Зустрічається петриківський розпис і в оформленні інтер’єрів сучасних 

житлових приміщень. При цьому важливим є почуття міри, оскільки його 

втрата може перетворити помешкання на сувенірну крамницю. В. Куцевич 

зауважує, що обмежена кількість структурних елементів інтер’єру покращує 

сприйняття й відчуття цілісності його композиції, наголошує на важливості 

визначення акцентного простору, де мають розташовуватися елементи 

декору [9, с. 194]. Прикладом такого підходу можна вважати оформлення В. 

Панко iнтер’єру вітальні та приміщення басейну приватної садиби. Розписи 

тут подані локально і слугують композиційними акцентами. Наприклад, у 

вітальні, що являє собою приміщення атріумного типу на одній із стін, біля 

сходів, таким акцентом є довга орнаментальна стрічкова композиція від 

підлоги і до стелі. Але це не звичайний фриз. Сюжетна композиція, у яку 

майстриня додала, своїх улюблених синіх птахів, що ритмічно чергуються з 

групами квітів, розбивається на десять квадратних площин, у яких 

розташовані орнаментальні зображення, що частково перериваються, 

послідовно розвиваючись вже в іншій площині. Дечим таке вирішення 

нагадує великі кахлі, з яких викладається картинка. Кольорова гама — 

обмежена, базується на відтінках синього, з домінуючим ультрамарином, для 

контрасту, дуже дозовано, вводиться також комплементарний жовтогарячий. 

 У приміщенні басейну, основні розписи, тієї ж самої стилістики та 

кольорового вирішення, що й у вітальні, делікатно заповнюють обрамлення 

навколо вбудованого телевізора. Акцентом цього приміщення є оформлення 

дверей. 

4.2 ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКСТЕР’ЄРАХ 

У оформленні екстер’єрів звертають на себе увагу дві основні 

тенденції, детерміновані географічним чинником: розписи у Петриківці та 

розписи поза її межами. У Петриківці останніми роками поширилося 

застосування місцевого розпису в архітектурі. Пов’язана дана тенденція 
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передусім із внесенням петриківського розпису до Репрезентативного списку 

нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, що посилило 

загальний інтерес до даного виду народного мистецтва. У самій Петриківці 

виникла необхідність якось позначити унікальність цього населеного пункту, 

який станом на 2013 рік мало чим відрізнявся від решти поселень України. 

Заповнення цієї «прогалини» відбувається двома шляхами. Перший полягає у 

використанні на фасадах будівель великорозмірних банерів з фрагментами 

робіт петриківських майстрів. Дане явище часто має назву «фейкових 

фасадів». Не маючи органічного зв’язку з архітектурним об’єктом, такий 

декор нагадував обгортання коробки у подарункову упаковку. Зокрема, не 

досить вдалими були співвідношення масштабу орнаментів та самої споруди, 

а фрагментарне використання мотивів часто руйнувало композицію, 

закладену автором у свою роботу. У такий спосіб у Петриківці оздоблено 

будівлю районної адміністрації(див. Рис. 41) та Будинок дитячої творчості. 

Іншим способом декоративного оздоблення екстер’єрів петриківських 

споруд є стінопис, який в Петриківці набуває широкого застосування. Це 

варто відзначити в цілому як позитивну тенденцію до створення в 

українській архітектурі національно-забарвленої стилістики, але подекуди 

вона набуває форми «манії розмальовування», коли головне — розмалювати, 

і не важливо, що і як. Варто зауважити, що випадки застосування 

петриківського розпису в оздобленні новобудов трапляються мало. Частіше 

розписують фасади типових споруд радянського зразка, що не вирізняються 

художньою виразністю і часто під розписи не пристосовані. Хоча б тому, що 

для якісного результату фасад має бути тинькованим, оскільки цегляна 

кладка не сприяє такому оздобленню. Прикладом, такого застосування може 

слугувати фасад Петриківської районної бібліотеки. (див. Рис. 42) 

Відповідно, намагання застосувати розписи, у даному випадку, носить 

дещо штучний характер і цілісність, як важливий показник якості 

мистецького твору часто у таких спорудах відсутня. Це скоріше нагадує 

реконструкцію старовинних розписів, але вже в контексті радянської 
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архітектури, що на нашу думку, є еклектичним, а подекуди межує з кітчем. 

Якщо навіть стіни споруди тиньковані й пристосовані для орнаментального 

оздоблення, петриківським майстрам дуже важко відійти від традицій, що 

побутували в осередку та впроваджувати певні новаторські знахідки. 

Зокрема, це прослідковується у типових композиціях, кольоровому 

вирішенні. Часто здається, що розписи повторюють концепцію портативних 

мальовок, які використовувалися у декорі інтер’єрів минулого. Такий підхід 

обумовлює композиційну неузгодженість: відсутнє співвідношення у формах 

між самими композиціями та фасадами споруди, при чому стінопис здається 

наліпкою, а не частиною архітектурного вирішення. 

Такий приклад можна бачити в оздобленні фасаду Петриківської 

аптеки. 

Адже у часи, коли народне мистецтво вже не є народним у чистому 

вигляді, коли майстри живуть у світі, не ізольованому від професійного 

мистецтва, отримують художню освіту і для декого петриківський розпис 

став професійним заняттям, хотілося б і більше професіоналізму. Прикладом, 

органічного використання петриківського розпису вважаємо, оздоблення 

фасаду Петриківського музею етнографії. Хоча розписи музею і наслідують 

місцевій традиції, однак вони розташовані локально, у верхній частині 

будівлі й виконані у єдиному доволі мінімалістичному стилі, що 

композиційно не перевантажує споруду, а натомість оживляє її. Кольорова 

гама розпису традиційна, хоча тло — світло-рожеве. Загалом, декорована у 

такий спосіб споруда справляє приємне враження. За межами Петриківки 

спостерігається підвищення інтересу до інтерпретації петриківського розпису 

у зв’язку із сучасними віяннями та тенденціями. Одним із прикладів його 

застосування в сучасній архітектурі є оформлення екстер’єру торговельного 

центру «Приозерний» у місті Дніпро. (див. Рис. 43) Фасад споруди майже 

скляний до самого верху, ескалатор, розташований біля стіни центрального 

фасаду, створює легку діагональну спрямованість цокольної лінії, яка 

повторює його напрямок. Запропоноване оздоблення являє собою 
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горизонтально розташовану в центральній частині фасаду стрічкоподібну 

асиметричну композицію з легким діагональним тяжінням та зі зменшенням 

маси до верху.  

Досить вдало використане ритмічне чергування однакових за формою, 

але різних за розміром елементів, що надає композиції жвавості та 

природності. Щоправда, елементи розташовані не вздовж стебла, як це 

традиційно відбувається у петриківському розписі. Самого стебла немає. 

Розташування елементів хаотичне, хоча вони підпорядковані загальному 

напрямку руху композиції вздовж уявної діагональної осі. Можливо, вони 

також занадто стилізовані з огляду на традицію, але за словами І. Юрченка, 

абстраговане узагальнення та спрощення форм, як і різна кількісна візуальна 

вага орнаменту у співвідношенні до незаповнених ним просторів є 

важливими умовами втілення орнаменту, переосмисленого відповідно до 

вимог сучасності [15, с. 1023]. 

Вдалими є пропорційні співвідношення розмірів квітів і розмірів 

споруди, що сприяє виразності, водночас не перевантажує композицію 

фасаду та не домінує над архітектурним вирішенням. Цікавою і доречною є 

кольорова гама: на прозорому тлі тонованого скла, у якому віддзеркалюється 

небо, надаючи фону розмаїття відтінків від сірого до синього, залежно від 

погодних умов, блакитні квіти, у поєднанні з жовтими серединками та 

зеленим листям, створюють спокійну кольорову гаму. Застосована тут 

техніка аплікації вініловими наклейками досить доречна, створює враження 

синтезу матеріалів а не простого накладання. Ще одним оригінальним 

прикладом застосування петриківського розпису в сучасній архітектурі, що 

інтерпретує традиції народного мистецтва є мурал на житловому будинку в 

місті  Харкові, виконаний художником і технічним директором творчої групи 

Kailas-V А. Пальвалем. Стінопис являє монументальну композицію, із 

застосуванням петриківського розпису, поданого в авторській інтерпретації у 

поєднанні з народними мотивами геометризованого характеру, розкиданих 

по площині за принципом мозаїки. (див. Рис. 44)Саме таке розташування є 
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досить новаторським й оригінальним і не справляє враження архаїчності та 

випадкової реінкарнації старовини в сучасних умовах. 

4.3 ЗАСТОСУВАННЯ В ІНТЕР’ЄРІ ТА ПОБУТІ КОЛЕДЖУ 

В своїх роботах студенти ОКЗ "Лозівський фаховий вищий  коледж 

мистецтв" використовують здобуті навики виконання розписів. Вони 

декорують предмети побуту  та стіни навчального закладу. Розписи  

привертають увагу глядача, створюють затишок, залишають приємні спогади 

виконавцям. (див. Рис. 46-53) 

В музеї коледжу на виставці демонструються  вироби з петриківського 

розпису: дерев’яні дошки, шкатулки, розписані дерев’яні яйця, таці, 

блокноти, різноманітні футляри та багато іншого. (див. Рис. 54-57 ) 

4.4 ОЗДОБЛЕННЯ В МІСТІ 

Для оздоблення міста ми використовували розписи які складалися в 

орнаментальні композиції. Розміри розписів узгоджувалися з розмірами стін, 

пропорціями, метою прикрашання будівлі.  В аудиторії розроблялись ескізи, 

велись підготовчі роботи – вибір кольорової гами,  вирізання по ескізам 

трафарету, для швидкого нанесення олівцем малюнку на всю робочу 

поверхню а потім починали роботу на об’єкті, за замовленням міської 

влади.(див. Рис. 58-62) 

4.5 ВИКОРИСТАННЯ МОТИВІВ В РЕЛЬФАХ 

Людина прагне жити не тільки в затишній оселі, а й будує прекрасні 

архітектурні споруди. Ще в XIX століття з’явилися стилі бароко, готика, 

прикрашання фасадів мозаїкою, фрезками, ліпниною. У XX з-за допомоги 

технологічного, матеріального та інноваційного прогресу на будівлях 

з’являються графіти з портретами, плакатами та іншими сюжетами. Дуже 

актуальний у наш час і Петриківський розпис. Цим видом мистецтва 

розмальовують будівлі, фасади стіни, та стели на в’їзді в місто чи село. (див. 

Рис. 63-67) 
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На Євробачення 2017 був створений логотип з петриківського розпису, 

який представляв нашу державу. Студенти та вчителі нашого коледжу теж 

демонструють свої творчі навички у декоруванні екстер’єрі.  
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ВИСНОВКИ 

Розглянутий матеріал дозволяє зазначити, що застосування 

петриківського розпису в оздобленні архітектурного середовища є явищем 

актуальним і позитивним. Застосування національно забарвлених мотивів, 

яким зокрема є петриківський розпис, є позитивною тенденцією відродження 

національних культурних традицій в архітектурі. Зрозуміло, що стилістично 

петриківський розпис, який використовуються сьогодні в архітектурно-

просторовому середовищі, значно відрізняється від традиційних зразків. Такі 

стінописи зберегли лише декоративну функцію, а отже їхнє розміщення не 

регламентується певними магічно-релігійними уявленнями, що розширило 

сферу їхнього застосування. Але, на жаль, нерідкою є безсистемність, 

стихійність та неузгодженість розпису з архітектурним середовищем, хоча на 

рівні масової культури такі спроби мають значний позитивний емоційний 

відгук. 

Одночасно у самому осередку, де вплив традиції особливо значний, 

мають місце труднощі пов’язані з переосмисленням петриківського розпису в 

сучасних умовах, які вимагають не реставрації, а інтерпретації національних 

мотивів, пошуків нових композиційних рішень ретельно узгоджених з 

архітектурною філософією. Такі розписи доречні в етноцентрах, закладах 

харчування чи розваг, пунктах туристичного призначення. На нашу думку, 

використання розписів у поєднанні з підсвітленням, а також оздоблення 

ними нетипових, на перший погляд, елементів інтер’єру, як скажімо, вікно, 

двері, стеля чи навіть підлога, звичайно ж у якісному професійному 

виконанні, могли б бути цікавим оригінальним вирішенням, а також 

переосмисленим поглядом на традиційні форми в сучасних умовах. Якщо в 

Петриківці, як етнографічному осередку, деякі вольності у зовнішньому 

декорі споруд допустимі.  

Отже завдання відродження національного стилю та створення 

національного колориту в архітектурі вимагає усвідомленого фахового 

підходу до використання таких стінописів в оформленні вітчизняних 
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екстер’єрів — до застосування розпису в зовнішньому оздобленні сучасних 

споруд, поза межами осередку, треба підходити виважено й з позицій 

докорінного переосмислення. 
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Рис.13 Послідовність роботи 

 

Рис. 14 Стилізація квітів та грон 
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Рис. 19 В процесі малювання в колі 



46 
 
 

 Рис. 21 Розпис тарілки    Рис. 22 Пальцевий та   

       перехідний мазок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23 Фрагмент 
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Рис. 26 Бігунець в оформлені    Рис. 27 Види бігунців 
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Рис. 30 Компоновка на двох дошках 
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Рис. 41 Петриківка районна адміністрація 
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 Рис. 44 А. Пальвалем. Стінопис  Рис. 45 Розпис учнівського  
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Рис. 46 Розпис декоративного комплекту 
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Рис. 48 Розпис столешниці     Рис. 49 Птахи на   

        учнівському столі 

 

 

Рис. 50 Розпис глечика та бокалу 
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Рис. 51 Розпис глечиків, в теплому та холодному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52 Компоновка в колі   Рис. 53 Розпис виставкових   

        стелажів 
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Рис. 54 Дипломна робота два птахи, олійні фарби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 55,56 Дипломна робота молодик та молодиця 
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    Рис. 60 Розпис на стіні м. Лозова 
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Рис. 65 Бігунець рельєф по мотивам   Рис. 66 Рельєф по мотивам 

петриківського розпису   Петриківки  
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