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ПРАВИЛА РОБОТИ З ТЕМАТИЧНИМ АЛЬБОМОМ
1. Проект і тематичні альбоми

1.1. Головною метою проекту «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО» є сприяння роз-
витку молодої людини через пізнання найкращих вітчизняних мистецьких 
надбань. Проектом вирішуються два завдання: пізнання учнем рідної культури 
через самостійну діяльність (саморозвиток), а також систематизація, розширення 
і поглиблення знань з відповідних мистецьких курсів, які вивчаються впродовж 
шкільних років.

1.2. Розробка спрямовується дітям та юнацтву, вчителям мистецьких пред-
метів (курсів), а також бібліотекарям. До учасників проекту долучаються ди-
ректори шкіл, з ініціативи та за безпосередньої підтримки яких здійснюється 
його впровадження в навчальних закладах. Ще однією зацікавленою стороною 
у новинці є батьки, котрі прагнуть наблизити своїх дітей до світу культури, 
дати їм системні і поглиблені знання з основ мистецтва.  

1.3. Проект складають тематичні альбоми за видами мистецтва. Голов-
не їх призначення — надання учневі необхідних матеріалів для самостійного 
пізнання основних мистецьких характеристик, читацького, візуального та зву-
кового ознайомлення з кращими творами та їх творцями.

Через тематичні альбоми впродовж навчання учень має скласти ціліс-
не та упорядковане уявлення про відповідний вид мистецтва, поглибити і роз-
ширити набуті в школі знання, відчути свою причетність до вітчизняної твор-
чої спадщини.

1.4. Тематичні альбоми вміщуються в друкованих журналах «Шкільний біб-
ліотечно-інформаційний центр. Повне видання», «Бібліотечна робота» та «ШБІЦ-
інфо. Нові надходження». Цим забезпечується загальношкільне (колективне) 
користування альбомами.

Для індивідуальних (особистих) потреб тематичні альбоми випускаються 
в електронній формі — у складі автоматизованих баз даних за видами мистецтва.

1.5. За структурою тематичний альбом — це підбірка мистецьких карток, 
кожна з яких має електронні і експозиційні додатки. 

Мистецькі картки встановлюють ідентифікаційні характеристики конкретного 
творчого об’єкта (твору або творця). Вони забезпечують упорядковане розміщення 
картки у великому інформаційному фонді електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо». 
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Крім цього, у мистецькій картці подається короткий загальний опис творчого 
об’єкта, а також перелік електронних і експозиційних додатків.

Електронні додатки — електронні файли, які і наповнюють альбом. Тут 
подаються мистецькі твори чи їх фрагменти для перегляду, прослуховування, 
прочитання. Електронними додатками може подаватися багато іншої супрово-
джувальної інформації: презентації, рецензії, творчі аналізи і огляди, візуальні 
і аудіо- матеріали тощо.

Електронні додатки розміщується на компакт-диску або ж включені до папки 
з електронними матеріалами, яка передається користувачу засобами телекому-
нікації (електронна пошта, інтернет).

Експозиційні додатки (експонати) — це друкована вибірка окремих елек-
тронних додатків для облаштування в приміщенні школи (коридорах, фойє) 
постійної експозиції творів чи портретів митців. Такі виставкові експозиції 
за мистецькими напрямами створять у школі унікальне культурно-освітнє 
середовище, максимально наблизять мистецьку сферу до дітей, сприятимуть 
їх морально-духовному вихованню, пізнанню і саморозвитку. 

Зрозуміло, що в автоматизованих базах даних індивідуального користування 
немає потреби в експозиційних додатках.

1.6. Складові частини тематичного альбому утворюють три рівні інформу-
вання школярів: 

1) ознайомлення з постійною виставкою експонатів у приміщенні школи;
2) ознайомлення з конкретними мистецькими картками в стелажному те-

матичному альбомі шкільної бібліотеки;
3) ознайомлення з конкретними творами чи їх творцями через електронні 

додатки. 

1.7. Вкрай важливо, щоб зацікавленість в тематичних альбомах проявлялася 
в школярів за власною ініціативою, без примусу з боку вчителів. Хоч педагог 
може активно використовувати весь матеріал тематичних альбомів у навчаль-
ній роботі.

1.8. У цих Правилах описані дії кожної особи (учасника проекту), що при-
четна до роботи з тематичним альбомом. Вони мають рекомендаційний характер 
і спрямовані на максимально ефективне використання отриманих матеріалів 
для впровадження проекту в навчальному закладі або для індивідуального 
користування. 

1.9. До пропонованого тематичного альбому № 57 «ЖИВОПИС: кращі твори» 
включено полотна українських художників XI-XX століть різних стилів і жан-
рів. На його початку подається короткий понятійний апарат, роз’яснюються 
терміни для формування цілісного і систематизованого уявлення про живопис 
як мистецький вид, а також для предметного розуміння особливостей творчого 
вираження. 

2. Директорська допомога 
2.1. Впровадження проекту в навчальному закладі потребує первинної до-

помоги директора. Його участь зводиться до прийняття рішення щодо місця 
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розміщення експозиційної частини тематичного альбому в приміщенні школи 
та допомоги у придбанні рамок для експонатів. 

2.2. Розробники пропонують визначити місцем розміщення експонатів вільні 
коридорні стіни або ж фойє. Важливо, щоб для цього забезпечувався вільний, 
широкий і постійний доступ школярів до експозиції.

2.3. При прийнятті рішення бажано взяти до уваги те, що експонати друку-
ються на аркушах формату А 4 і щомісячно їх буде надходити 5 і більше штук.

Тематичний альбом «ЖИВОПИС: кращі твори» всього налічуватиме близько 
25 експонатів. Для їх розміщення, за нашим розрахунком, знадобиться вільна 
стінна площа розміром 1,3 х 2,8 м. Експозиція матиме вигляд (див. рис. 1). 
Її складають заголовний плакат і експонати. 

Примітка. Рекомендуємо взяти до уваги те, що проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО» 
включає більше 10 видів мистецтва, відповідно буде видана друком вказана кількість 
тематичних альбомів приблизно з однаковим за обсягом наповненням. Усі вони потре-
буватимуть вільних площ для розміщення. 

Український живопис: кращі твори
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Рис. 1. Зовнішній вигляд експозиції

2.4. З метою довготривалого зберігання і естетичного сприйняття реко-
мендується експонати вміщувати в рамки або лаштувати на тверду картонну 
основу. Можливі й інші рішення, які виберуть директор та бібліотекар.

3. Форми поставки 

3.1. Тематичний альбом побудований за принципом послідовного накопичення 
вмісту мистецькими картками — цю його частину будемо називати «стелажним 
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альбомом» (він зберігається в бібліотеці на стелажі). Отже, стелажний альбом 
щомісячно буде поповнюватися новими порціями мистецьких карток, а електрон- 
ні додатки до них можна знайти на компакт-дисках відповідних номерів за на-
звою підсистеми і виду інформації (див. верхній колонтитул мистецької картки).

3.2. Перша поставка тематичного альбому в журналі здійснюється у ви-
гляді блоку аркушів, зшитих скобою у верхній лівій частині. Причому, тут при-
сутні: Правила роботи з тематичним альбомом (у першій поставці), мистецькі 
картки та кольорові експонати. Нагадуємо, що електронні додатки розміщено 
на компакт-диску. 

3.3. Наступні поставки здійснюються у вигляді комплектів чергових мис-
тецьких карток та експонатів під загальною назвою «ДОПОВНЕННЯ № до тема-
тичного альбому». Електронні додатки, як і при першій поставці, розміщуються 
на компакт-диску.

3.4. Аркуші поставки мають ліву перфорацію — отвори для вставки в теку 
з роз’ємним замком. У нижньому колонтитулі кожного аркуша міститься іденти-
фікаційний рядок, де наводяться довідкові реквізити: слово «ШБІЦ»; номер ви-
пуску; позначення тематичного альбому з номером; вираз «Перша поставка» або 
«Доповнення» з порядковим номером; технологічний номер сторінки в поставці. 

Наприклад,  ШБІЦ № 03/2018, ТА № 57, Перша поставка, 6

Примітка. Технологічний номер сторінки використовується видавцем для контролю пов-
ноти поставки.

4. Дії бібліотекаря
4.1. Після отримання тематичного альбому бібліотекар має його опрацювати:

 ¾ першу поставку помістити в теку (зшивач) з роз’ємним замком, утво-
ривши таким чином стелажний альбом;

 ¾ компакт-диск зберігати в боксі, послідовно згідно з номером випуску 
журналу; 

 ¾ експонати вставити у рамки і розмістити в настінній експозиції 
в коридорі школи за прийнятою схемою. 

4.2. Після отримання наступних поставок тематичного альбому бібліотекар:
 ¾ розшиває комплект «ДОПОВНЕННЯ», знімаючи скріплюючу скобу;
 ¾ мистецькі картки долучає до стелажного альбому згідно з нумера-

цією сторінок;
 ¾ експонатами (знаходяться наприкінці комплекту поставки) доповнює 

настінну експозицію в коридорі;
 ¾ компакт-диск кладе в бокс.

4.3. Подальше використання тематичного альбому зводиться до бібліотеч-
ного обслуговування школярів згідно з їх запитами: видачі стелажного альбому 
та компакт-дисків. Якщо у школі встановлена електронна бібліотека «ШБІЦ-
інфо», то відвідувач бібліотеки працює з нею самостійно, без сторонньої участі.  

4.4. Бібліотекар сам може ініціювати проведення бібліотечних занять з діть-
ми у різних формах, використовуючи для цього тематичний альбом. Він же ін-
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формує вчителів курсу «Мистецтво» про нові надходження в бібліотеку і надає 
допомогу в підготовці уроків чи інших заходів згідно з навчальною програмою.

5. Рекомендації учню 

5.1. Найперша і найважливіша рекомендація — намагатися пробуджувати 
власний інтерес до мистецтва і культури. Різні діти доходять до цього різними 
шляхами. Але слід пам’ятати, що освічена людина — це насамперед вихована 
і розвинута особистість, яка має необхідні знання в усіх напрямах людського 
життя та діяльності. У пізнанні проявляйте самостійність, максимальну ініціа-
тиву, зацікавленість тим, що сподобалося.

5.2. Тематичний альбом спрямовується безпосередньо молоді для розширен-
ня і поглиблення своїх знань з культури і мистецтва. Саме тут знайдете стислу 
ознайомчу інформацію, а головне — зібрану і упорядковану. Тематичні альбоми 
стануть першою сходинкою в системному пізнанні культурної спадщини нашого 
народу, доброю основою для його подальшого поглиблення і розширення, за-
кладуть основу високого культурного рівня освіченої людини.

5.3. Тематичні альбоми вибудовані так, щоб послідовно привертати увагу 
до мистецьких надбань. Спочатку через споглядання експозиційних виставок 
у вільному доступі, затим — пробудженням інтересу до глибшого пізнання через 
ознайомлення з мистецькими картками (стелажні альбоми) і, нарешті, — фор-
муванням системних ґрунтовних знань, задоволенням естетичних і морально-
духовних потреб через ознайомлення з електронними додатками.

5.4. Подальший курс на пізнання культури і мистецтва пролягає через 
самостійну роботу з різноманітними джерелами інформації: і друкованими, 
і електронними. Результат буде залежати від зацікавленості і наполегливості 
юного пошукача. Але, в будь-якому випадку, пізнане вплине на формування 
особистості, закладе надійну основу цінносних орієнтирів і сприятиме жит-
тєвому успіху.

6. Учитель і тематичний альбом

6.1. Учитель мистецьких навчальних курсів у своїй роботі може використо-
вувати тематичний альбом як додатковий матеріал. Укладачі альбому врахували 
навчальні потреби згідно з програмою.  

6.2. Тематичний альбом буде корисним для наставницької позакласної ро-
боти, де вчитель виступає консультантом і організатором шкільних культурно-
мистецьких заходів.

7. До батьків

7.1. Виховання і розвиток дитини має бути для батьків найпершою тур-
ботою. З часом у людей змінюється система цінностей, життєвих орієнтирів 
і можливостей. Для дітей це складний, а для батьків — відповідальний процес. 
Школа, як представник суспільного впливу, на жаль, поступово втрачає свою 
провідну роль, окремі важелі управління вихованням. 
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7.2. Головна відповідальність за морально-духовний розвиток дітей лягає 
на батьків. І тут важливо долучати до цього процесу самих дітей, стимулюва-
ти і допомагати їм самостійно долати висоти пізнання, активно включатися 
у процес самовиховання і саморозвитку. При цьому батьки мають виконувати 
функції наставника, тьютора.

7.3. Тематичний альбом — один із інструментів досягнення мети найко-
ротшим шляхом, провідник і укладач відповідного багажу знань . Він дозволяє 
послідовно, системно та ефективно опрацьовувати великі обсяги інформації, 
не витрачаючи ресурси на її добування з інших джерел.

7.4. Саморозвиток дітей вибудовується за індивідуальною освітньою траєк-
торією. Виходячи з цього, з огляду на зручність і доступність у користуванні, 
розробники рекомендують батькам забезпечити дітей автоматизованими базами 
даних з різних видів мистецтва. Вони утворюються з єдиного інформаційного 
фонду шкільної електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо». Таке рішення дозволяє 
сформувати дитячий культурно-мистецький кругозір, доповнити знання з від-
повідних шкільних курсів.

В основу пропонованого проекту та його тематичних альбомів покладено  
компетентнісний підхід в освіті, який на сьогодні є вирішальним чинником  

реформування.
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МИСТЕЦТВО ЖИВОПИСУ

Традиційно усі види мистецтва поділяються за способом вті-
лення художнього образу та за формою чуттєвого сприйняття.

За способом втілення художнього образу розрізняють:
 ¾ просторові мистецтва (образотворчі мистецтва) — ар-
хітектура, скульптура, живопис, графіка, художня фо-
тографія, декоративно-прикладне мистецтво та дизайн;

 ¾ часові мистецтва — радіо, музика, література;
 ¾ просторово-часові — кіномистецтво, театр, танець, цир-
кове мистецтво, відеогра тощо.

За формою чуттєвого сприйняття розрізняють:
 ¾ слухові — музика, радіо;
 ¾ зорові — архітектура, скульптура, живопис, графіка, худож-
ня фотографія;

 ¾ зорово-слухові— театр, кіно, відеогра.

Живопис — один із основних видів образотворчого мистецтва, 
являє собою художнє зображення предметного світу фарбами 
на поверхні. Живопис розділяють на станкову, монументальну 
і декоративну.

Станковий живопис —художні роботи, що виконані фарбами 
на полотні чи іншому матеріалі, буквально — живопис створений 
на станку (мольберті). Твором станкового живопису є картина. 
Основні матеріали станкового живопису — олійні, темперні і ак-
варельні фарби, гуаш, пастель, акрил. 

Монументальний живопис — це техніка малювання на стінах 
задля оформлення будівель і архітектурних елементів у них. Най-
більш розповсюджена — фреска (живопис по сирій штукатурці 
водорозчинними фарбами). Цей живопис відомий з античних 
часів. Пізніше така техніка малювання використовувалася для 
оформлення релігійних храмів.

Декоративний живопис (от латинского слова от decoro — при-
крашати) — спосіб малювання і нанесення зображень на предме-
ти і деталі інтер’єру, стіни, меблі та інші декоративні предмети. 
Відноситься до декоративно-прикладного мистецтва.

Митця, що займається живописом, називають живописцем 
або маляром.
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Мистецькі жанри

Кожний вид мистецтва має свої жанри і стилі. Перелік жан-
рів живопису включає: 

портрет — зображення людей;
натюрморт — зображення неживого (наприклад, зірване яблуко,  

                викорчуване дерево тощо);
пейзаж — зображення природи;
батальний — воєнні події та життя армії;
побутовий — зображає повсякденне життя;
історичний — зображення історичних подій;
міфологічний — зображає події або героїв з міфології;
анімалістичний — зображає тварин (у живописі, графіці,  

                      скульптурі);
мариністика — зображає море (морський пейзаж);
автопортрет — зображення самого себе;
архітектурний — зображення архітектури та інтер’єру;
релігійний — зображення богів або біблійських подій. 

Мистецькі стилі 

Число стилів і напрямів в образотворчому мистецтві величезне. 
Ключовою ознакою, за якою твори можна групувати за стиля-
ми, — єдині принципи художнього мислення. Вибудовуючи сис-
тему стилів у ієрархічній послідовності, виходять з того, що най-
важливішим в історії мистецтва є поняття епохи.

Для кожної епохи характерна певна «картина світу», яка 
складається з філософських, релігійних політичних ідей, наукових 
уявлень, світосприйняття, етичних і моральних критеріїв життя, 
за якими і відрізняють одну епоху від іншої. 

Стилі в мистецтві не мають чітких меж, вони плавно пере-
ходять з одного в інший і знаходяться в безперервному розвит-
ку, змішуванні та протидії. Багато стилів існує одночасно, тому 
«чистих» стилів взагалі не буває. 

У певну історичну епоху може існувати кілька стилів. Такі 
стилі як класицизм і бароко називають великими тому, що вони 
поширюються на всі види мистецтва: живопис, архітектуру, лі-
тературу, музику, декоративно-прикладне мистецтво. 

У межах одного стилю може існувати кілька художніх напрямів.   
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У нашому мистецькому альбомі виділимо такі художні стилі:
візантійсько-руський; 
православна готика; 
ренесанс; 
бароко; 
рококо; 
просвітництво;
бідермаєр;
романтизм та неоромантизм;
реалізм та пленеризм;
постімпресіонізм;
сецесія;
авангард;
бойчукізм;
новий реалізм;
народне мистецтво.

Представлені в тематичному альбомі живописні твори покликані 
вирішувати завдання соціально-культурного розвитку особистості. 
Вони постають у ролі предмету естетики. Завдяки їм, молода 
людина розвиває почуття прекрасного й потребу в ньому.

Зображувальні засоби на полотні впливають на свідомість лю-
дини опосередковано, збуджуючи розум, почуття та волю. Спілку-
вання з мистецтвом активізує конкретно-почуттєвий соціальний 
досвід, а також збуджує феномен емоційної пам’яті людини, яка 
в багато разів сильніша за раціональну пам’ять.

У процесі створення, сприйняття і засвоєння художні образи 
стають мотивуючою силою людської поведінки, смислоутворюю-
чими чинниками життя людей. Під дією мистецтва виховується 
естетична культура, яка проявляється у сформованості естетичних 
смаків, ідеалів, знань, здібностей, здатності сприймати і пере-
творювати дійсність за законами краси.

Тож бажаємо юним друзям творчої допитливості, успіхів  
у пізнанні нового, долученні до мистецтва прекрасного!
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 Розвивальна інформаціяРозвивальний процес
Проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

Тематичний альбом (ТА) № 57
«Живопис: кращі твори»

Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — розвивальний процес 
Вид інформації — розвивальна
Вид документа — мистецька картка
Шифр картки за КРІ — 2.81.15.0.00.57
Призначення — учню

МИСТЕЦЬКА КАРТКА № 3.02.57.001 
до електронного видання 

«Староруський живописець Аліпій Печерський» 

Класифікація видання за КРІ (класифікатором розвивальної інформації)
Пізнання / Українське мистецтво / Живопис / / / ТА «Живопис: кращі твори»

Ключові слова:
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АЛІПІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ

Преподобний Аліпій (Алімпій, Олімпій) Печерський (близько 
1050–1114 рр.) — православний святий, київський мозаїст і жи-
вописець, ювелір, лікар, чернець Києво-Печерського монастиря, 
перше відоме з літопису ім’я староруського художника, один 
з авторів Києво-Печерського патерика. 

Преподобний Аліпій, як припускають, був родом із Києва. Десь 
у 80-ті роки XI ст. батьки віддали його на навчання до грецьких 
іконописців, які прибули до Києва для розписування головної 
церкви Києво-Печерського монастиря — Свято-Успенського Собору. 

Одного разу, працюючи з грецькими майстрами, він був 
свідком того, як при розписуванні вівтаря ангельськими руками 
у вівтарі написалася ікона Пресвятої Богородиці. Від її Свято-
го Образу деякий час випромінювалося чудесне небесне світло, 
яке було яскравішим за сонячне. Потім з уст Пречистої вилетів 
білий голуб і, попрямувавши до ікони Спасителя, влетів у його 
Божественні уста. 

Присутні іконописці були здивовані побаченим. Святий Аліпій 
відразу зрозумів, що у вигляді білого голуба цей храм осінив Свя-
тий Дух і що у ньому тепер перебуває особлива Благодать Божа.

Поступово вдосконалюючись у своїй майстерності, Аліпій дій-
шов до вершини іконописання, вкладаючи в кожну ікону свій 
великий талант і душу. Він був першим відомим українським 
іконописцем, його твори відзначалися мистецькою вартістю. 
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Коли хтось давав винагороду за твір, він ділив її на три 
частини: одну брав на купівлю приладдя, яке потрібне для ма-
лювання, другу — на бідних, а третю — на монастир.

Відомий іконописець весь свій час присвячував роботі, від 
якої відволікався тільки заради Богослужінь. Він досить часто 
працював безкорисливо, відновлюючи та реставруючи старі ікони. 

Преподобний Аліпій отримав також дар чудотворіння. До нього 
приводили хворих і він зціляв їх силою Господньою за молитвами 
преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Сучасники вірили, 
що Аліпію Печерському в написанні ікон допомагають ангели.

Найвідомішою роботою преподобного Аліпія вважають ікону 
Богоматері Свенсько-Печерську, яка дивом збереглася до наших 
днів. Дослідники вважають, що пензлю Аліпія Печерського може 
належати й знаменита ікона Богоматір Велика Панагія (Оранта), 
яку іноді називають Ярославською Орантою. 

30 (17 по старому стилю) серпня 1114 року відомий іконо-
писець помер. Він похований у Ближніх печерах на території 
Києво-Печерської лаври. Там же мощі святого зберігаються і нині.

ДОДАТКИ: 

Електронна частина:
1. Портретні зображення Аліпія Печерського
2. Ікона Богоматір Свенська-Печерська
3. Ікона Богоматір Велика Панагія (Оранта) 

Експонати:
1. Ікона Богоматір Свенська-Печерська
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ІКОНИ АНОНІМНИХ ТВОРЦІВ

Як один із провідних жанрів середньовічного живопису іко-
на набула в Україні широкого розвитку. Подібно до багатьох 
слов’янських країн Україна входила до ареалу культур, які ви-
ростали зі спільного візантійського кореня. 

Розвиваючись під духовним протекторатом Візантії, вбираючи 
її естетичні і художні ідеали, українська ікона з часом виробила 
свій стиль, свої мистецькі особливості і сформувала самостійну 
національну школу, що посіла своє місце серед європейських 
шкіл епохи середньовіччя.

Витоки української ікони сягають доби Київської Русі, яка 
успадкувала високі художні досягнення Візантії. У молодій дер-
жаві, що досягла блискучого розквіту в усіх видах мистецтва, 
вироблялись єдині для всіх її земель художні зразки і форми. 
Київ стає видатним центром іконописання, в якому створено 
більшість з нині відомих ікон домонгольського періоду. 

Місцеві майстри вчилися на високих взірцях візантійського 
іконопису, переймаючи досвід і нові для них естетичні та ху-
дожні канони. Деякі досягли чималих успіхів. На жаль, до нас 
не дійшли імена авторів видатних ікон. Мистецтвознавці класи-
фікують невідомих майстрів як анонімів (з грецької — без імені, 
невідомий). 

Досі нам відоме лише ім’я лаврського живописця Аліпія Пе-
черського. «Печерський Патерик» прославляє його як великого 
іконописця, що перевершив майстерністю своїх грецьких вчителів.
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ДОДАТКИ: 

Електронна частина:
1. Богоматір Оранта 
2. Христос Вседержитель
3. Вишгородська ікона Божої Матері
4. Холмська ікона Богородиці
5. Дорогобузька ікона Богоматері
6. Архангел Золоте волосся 
7. Св. Георгій з житієм 
8. Св. Борис і Гліб
9. Юрій Змієборець

10. Богоматір Одигітрія Волинська
11. Архангел Михаїл
12. Богоматір Елеуса
13. Св. Георгій та Параскева П’ятниця
14. Спас у силах
15. Св. Микола з житієм 
16. Різдво Богородиці
17. Богородиця
18. Благовіщення
19. Свв. Антоній і Феодосій Печерські
20. Покрова з портретом гетьмана Богдана Хмельницького
21. Деісус
22. Св. Варвара та Катерина, Св. Анастасія та Іулянія
23. Евхаристія
24. Святий Миколай
25. Зустріч Марії з Єлизавєтою

Експонати:
1. Вишгородська ікона Божої Матері
2. Св. Миколай з житієм
3. Свв. Антоній і Феодосій Печерські
4. Покрова з портретом гетьмана Богдана Хмельницького
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Розвивальний процес Розвивальна інформація
Проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

Тематичний альбом (ТА) № 57
«Живопис: кращі твори»

Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — розвивальний процес 
Вид інформації — розвивальна
Вид документа — мистецька картка
Шифр документа за КРІ — 2.81.15.0.00.57
Призначення — учню

МИСТЕЦЬКА КАРТКА № 3.02.57.003 
до електронного видання 

«Невідомі художники-портретисти ХVІ-ХVІІІ ст.»

Класифікація видання за КРІ (класифікатором розвивальної інформації)
Пізнання / Українське мистецтво / Живопис / / / ТА «Живопис: кращі твори»

Ключові слова:
портретисти, ренесанс, бароко, художники, невідомі

НЕВІДОМІ ХУДОЖНИКИ-ПОРТРЕТИСТИ

Портретні зображення можна побачити в книжкових мініатю-
рах, у розписах гробниць, храмів і палаців. Але як самостійний 
жанр портрет у європейському мистецтві зароджується у XV ст.

В історії українського мистецтва найстарішими станковими 
творами, що збереглися до нашого часу, є портрети XVI ст. 
Саме в цей період портрет в українському живописі виділяється 
в окремий жанр, зароджуються основні його різновиди і типи. 

Особливого поширення і розквіту набуває портрет у XVII-
XVIIІ століттях. Давні портрети чітко розподілялись за своїм 
призначенням. Існували зображення, головна мета яких поляга-
ла в уславленні житгя й діяльності видатних осіб, в увічненні 
їх образів. Прикладом подібних полотен є «Портрет Івана Дани-
ловича, воєводи руського» або «Портрет Богдана Хмельницького», 
в образі якого невідомий художник втілив народне уявлення про 
позитивного героя. 

Надзвичайно популярними були портрети людей, що усла-
вилися не тільки своїми мирськими ділами, а й були щедрими 
жертовниками церков і монастирів, де й вміщувались їх так 
звані «вотивні», або «донаторські», портрети. 

У таких творах людина зображувалася найчастіше на повен 
зріст, у пишному одязі, з пояснювальними написами і гербами, 
як у портретах Яна Гербурта, Костянтина Корнякта, Олександра 
Корнякта. 
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Розвивальний процес Розвивальна інформація
Проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

В українському портретному живописі протягом років склада-
лися родові портретні галереї, що стали своєрідною історією в об-
разах. Це численні зображення Дараганів, Забіл, Ґалаґанів, Сулим, 
військових діячів, судейських та інших чиновників і їх дружин. 

Значно менше виконувалося у ті часи портретів міщан і селян. 
Рідкісні приклади народних образів надзвичайно цінні для нас, 
бо доносять відгомін життя й боротьби народу за кращу долю. 

Історія зберегла дуже мало імен авторів більшості творів. 
У давнину портрети найчастіше виконувалися іконописцями або 
цеховими майстрами, праця яких дорівнювалася праці прос-
тих ремісників. Але поступово митці починають усвідомлювати 
важливість своєї справи і підписують свої твори, завдяки чому 
ми пересвідчуємося у багатогранності їх обдарування. 

Гуманістична спрямованість і висока мистецька цінність давніх 
портретів робить їх образним літописом свого часу, що входить 
невід’ємною складовою в історію культури нашої країни.

ДОДАТКИ:

Електронна частина:
1. Портрет Яна Гербурта
2. Портрет Роксолани 
3. Портрет Костянтина Корнякта
4. Портрет переяславського полковника Семена Сулими  

та його дружини Параскеви Сулими
5. Портрет митрополита Петра Могили
6. Портрет гетьмана Івана Самойловича
7. Портрет Григорія Гамалії
8. Портрет Михайла Миклашевського
9. Портрет Криштофа Збаразького

10. Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного
11. Портрет Богдана Хмельницького

Експонати:
1. Портрет Роксолани
2. Портрет переяславського полковника Семена Сулими



Ікона Богоматір Свенська-Печерська
Художник Аліпій Печерський 

Написана до 1114 р., Державна Третьяковська галерея, Москва.  
Жанр: релігійний. Стиль: візантійсько-руський 
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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

Тематичний альбом «Живопис: кращі твори»
Мистецька картка № 3.02.57.001 

«Староруський живописець Аліпій Печерський»

Експонат 1 
Ікона Богоматір Свенська-Печерська



Вишгородська ікона Божої Матері
ХІ ст., Третьяковська галерея, Москва. 

Дерево, жанр — релігійний, стиль — візантійсько-руський
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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

Тематичний альбом «Живопис: кращі твори»
Мистецька картка № 3.02.57.002 

«Анонім: відомі ікони невідомих творців»

Експонат 1 
Вишгородська ікона Божої Матері



Св. Миколай з житієм
ХV ст., Національний музей ім. А. Шептицького, Львів.
Ікона, дерево, жанр — релігійний, стиль — ренесанс
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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

Тематичний альбом «Живопис: кращі твори»
Мистецька картка № 3.02.57.002 

«Анонім: відомі ікони невідомих творців»

Експонат 2 
Святий Миколай з житієм



Свв. Антоній і Феодосій Печерські
ХVІІІ ст. Києво-Печерська лавра, Київ

Ікона, дерево, жанр — релігійний, стиль — бароко
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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

Тематичний альбом «Живопис: кращі твори»
Мистецька картка № 3.02.57.002 

«Анонім: відомі ікони невідомих творців»

Експонат 3 
Свв. Антоній і Феодосій Печерські



Покрова з портретом гетьмана  
Богдана Хмельницького

ХVІІІ ст. Національний художній музей, Київ 
Ікона, дерево, жанр — релігійний, стиль — бароко
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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

Тематичний альбом «Живопис: кращі твори»
Мистецька картка № 3.02.57.002 

«Анонім: відомі ікони невідомих творців»

Експонат 4
Свв. Антоній і Феодосій Печерські



Портрет Роксолани
Кін. XVI ст., Львівський історичний музей, м.Львів.
Дерево, олія, жанр — портрет, стиль — ренесанс
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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

Тематичний альбом «Живопис: кращі твори»
Мистецька картка № 3.02.57.003  

«Невідомі художники-портретисти XVI–XVIII ст»

Експонат 1 
Портрет Роксолани



Портрет переяславського полковника  
Семена СУЛИМИ

Сер. XVIІІ ст., Національний художній музей, м.Київ
Полотно, олія, жанр — портрет, стиль — бароко
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Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Проект «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

Тематичний альбом «Живопис: кращі твори»
Мистецька картка № 3.02.57.003  

«Невідомі художники-портретисти XVI–XVIII ст»

Експонат 2 
Портрет переяславського полковника Семена Сулими
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ЗМІСТ 
тематичного альбому «ЖИВОПИС: кращі твори»

Стор.
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Додаток:
Експозиційний комплект на 7 аркушах



34

Український інститут нормативної інформації:

01042, м. Київ-42, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корп. «А»
E-mail: amaslova@ifl.com.ua

Телефон для довідок (044) 528-28-75, моб. (050) 92-92-208, (097) 257-85-37
Сайт: www.libcenter.com



Тим, хто хоче вчитися і навчати:
Ми створюємо нову бібліотеку - 
шкільний інформаційний центр.

Працюймо разом!

Автоматизована бібліотечно-інформаційна система
для комплексного інформаційного забезпечення школи 

ШКІЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА 
«ШБІЦ-інфо»

Інформаційний фонд
Обсяг — 14 тисяч документів для навчаль-

ного, виховного, розвивального процесів, адмі-
ністративного управління школою, бібліотечно- 
інформаційного обслуговування. Одноразова 
поставка на компакт-дисках здійснюється розроб-
ником за замовленням.

Вартість встановлення на одне робоче місце 
(1 комп’ютер):

6000 грн. — без обмеження строку 
користування; 

1200 грн. — на річний термін користування.
Вартість встановлення на додаткові робочі місця:  

600 грн. — за кожне робоче місце.

Нові надходження
Щомісячні поставки 200 нових документів 

для поповнення Інформаційного фонду. Постав-
ка — у формі журналу з великим комплектом 
друкованих експозиційних матеріалів з доданим 
компакт-диском.

Необхідність і періодичність поповнення визна-
чається самим замовником. Пропонується 2 способи 
отримання Нових надходжень: через періодичну пе-
редплату за Каталогом видань України за індексом 
68167 або безпосередньо від розробника.

Вартість однієї місячної поставки за періо-
дичною передплатою складає 137 грн. 45 коп. 
Ця ж вартість від розробника — 130 грн. 

ДОВІДКИ І ЗАМОВЛЕННЯ:
Український інститут нормативної інформації

Тел. (044) 528-28-75, 528-22-16; (050) 92-92-208, (097) 257-85-37
E-mail: amaslova@ifl.com.ua

www.libcenter.com
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Індекс 89236

ШКІЛЬНА
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

«ШБІЦ-інфо»

Інноваційний проект

Тим, хто хоче вчитися і навчати:

Ми створюємо нову бібліотеку –
шкільний інформаційний центр.
Працюймо разом!

№ 1/2018

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД
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Індекс 68167

ШКІЛЬНА
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

«ШБІЦ-інфо»

Інноваційний проект

Тим, хто хоче вчитися і навчати:

Ми створюємо нову бібліотеку –
шкільний інформаційний центр.
Працюймо разом!

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

№ 1/2018


