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ПЕЙЗАЖНИЙ ЖИВОПИС ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ УЧНІВ 
 

«Правда і природа повинні бути вчителями художників» 
Ж.-Ж.Руссо 

 
Вивчення природи, зображення пейзажних мотивів є важливим 

чинником формування естетичних смаків школярів у процесі занять 
образотворчим мистецтвом. 

Адже тільки у результаті спілкування з природою виникає 
натхнення, відчуття краси і неповторності краси рідного краю, 
народжуються нові задумки, композиційні сюжети. Тому живопис пейзажу 
– одна із важливих тем у програмі навчання учнів основ образотворчої 
грамоти, а також живописного цілісного бачення. 

Пейзаж (фр. рaysage, від країна, місцевість) – жанр образотворчого 
мистецтва, в якому об’єктом зображення є природа. Пейзажем називають 
також окремий твір цього жанру.  

У першій половині ХІХ століття пейзаж визначався в одному із 
словників як «передача світла в повітряному просторі, на поверхні землі й 
води» [3, с. 18–19]. 

«Поля, ліси, море і небо потрібно зображувати не для самих себе, –  
стверджував відомий французький пейзажист Теодор Руссо – а для того, 
щоб під природною оболонкою зберегти той відгомін, який вони залишили 
в нашій душі» [2, с. 407]. 

Пленер, що означає «живопис на відкритому повітрі», сприяв 
проникненню в систему живописної мови більшої тонкості градації 
світлотіні, кольору, рефлексів [1, с. 123]. 

Робота над етюдами з натури в умовах пленеру займала важливе 
місце у практиці викладання художників-педагогів О. Венеціанова, 
В. Перова, О. Саврасова, І. Прянішнікова, В. Маковського, П. Чистякова, 
В. Полєнова та ін. 

Важливим завданням, яке ставив перед своїми учнями відомий 
живописець О. Саврасов, була передача емоційного відношення до 
побаченого поряд із глибоким вивченням зображуваної природи. При 
цьому не допускалось сліпе копіювання навколишньої дійсності. Перш за 
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все слід намагатися передати «відчуття», «почуття» природи. Саврасов 
бачив роль педагога в тому, щоб спрямувати учня на самостійний шлях 
вирішення мотиву, давав усім учням широке поле для творчої діяльності.  

Великий вклад у розвиток теорії й практики навчання живопису на 
пленері вніс видатний художник-педагог П. Чистяков. Він вимагав від 
учня вже на початку навчання цілісно бачити колірні відношення об’єктів 
натури і у відповідності до отриманого зорового образу створювати 
колірний лад етюду. Визначення тонових і колірних відношень натури, 
цілісне її сприйняття є головним моментом у практиці навчання живопису 
пейзажу, як вважав педагог. Поряд із етюдами великих розмірів, Чистяков 
рекомендував живописцям-початківцям писати маленькі етюди розміром 
5х10 см.  

Видатний художник-живописець, виходець з України, Ілля Рєпін, 
вважав живопис пейзажу «найкращою школою живопису», а головною 
умовою успішного навчання при цьому є робота з натури.  

Самостійна робота з натури практикувалась і в педагогічній роботі 
І. Шишкіна, А. Куїнджі. Куїнджі вчив своїх учнів передавати характер 
натури і перше враження від побаченого.  

Пленерні етюди були обов’язковою частиною домашніх і 
самостійних завдань учнів видатного живописця І. Рєпіна. Цілеспрямованість 
академічного навчання живопису Рєпін ілюстрував своїми творами, 
демонструючи учням всі матеріали, починаючи від першого ескізу і до 
кінцевого рішення.  

Мінливий стан природи зобов’язує живописця до швидкої техніки 
виконання, саме тому використання методу «алла-прима» є найбільш 
доречним у роботі над пейзажним мотивом з натури. 

Також вивчення загальних тонових співвідношень між об’єктами 
пейзажу (земля, небо, вода) зазвичай починають не всіма фарбами відразу, 
а лише однією (гризайль). 

Розвиток пленерного живопису у вітчизняній художній школі з 
перших її кроків був невіддільний від досягнень кращих майстрів 
живопису другої половини ХІХ століття (В. Бакшеєв, К. Юон, М. Кримов, 
О. Дейнека, В. Мєшков, М. Ромадін, І. Грабар, С. Герасимов, Ю. Пимонов, 
П. Кончаловський та ін.). Творчість відомих художників-пейзажистів 
необхідно вивчати з метою формування естетичних смаків школярів у 
процесі роботи над темою зображення пейзажу. 

Адже естетичний смак із давніх часів пов’язують, насамперед, із 
здібністю сприймати і відчувати прекрасне. А тема пейзажного живопису 
сприятиме  активному залученню учнів до світу прекрасного в дійсності та 
мистецтві, стимулюватиме естетичну активність учнів, розвиватиме їхні 
естетичні почуття, мислення, художній світогляд. 
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Граб – цінна деревна порода, яка, останнім часом, поширюється в 

лісостанах правобережної частини Черкащини та прилеглих районах. В 
Україні найбільш поширений і вивчений граб звичайний (Carpinus     
betulus L.). Нині природний ареал граба звичайного в Україні внаслідок 
нераціонального господарського використання постійно скорочується, і 
тому потрібно збільшувати кількість насаджень цієї цінної породи. У 
полезахисних лісових смугах, при залісенні ярів і балок граб звичайний як 
цінну тіньову супутню породу можна вирощувати сумісно з дубом. 

З давніх часів граб зарекомендував себе, як дерево, незамінне в 
господарській діяльності. В стародавньому Херсонесі вугіллям з цього 
дерева заправляли жаровні. Цінувався граб і в ливарному, ковальському і 
ювелірному ремеслах. Грабові дерева дають бездимне полум’я, ця 
унікальна властивість рослини дозволила застосовувати його в гончарних 
майстернях та пекарнях. Робили з нього гребені, рукояті до топорищ і 
ножів [1]. 

Сьогодні деревина граба служить для виготовлення рояльних клавіш, 
більярдних київ, обробних дощок, грабель, лопат, музичних інструментів, 
підлогового покриття, паркету, різних видів верстатів та інших предметів. 
Меблі з граба славиться своєю міцністю і довговічністю. Однак, деревина 
цієї рослини досить «примхлива», сприйнятлива до вологи, погано 
піддається обробці ріжучими інструментами і поліровці.  

Як декоративна рослина він є однією з найкращих порід для 
живоплотів, альтанок. Крім того, його рекомендують для групових і 
алейних насаджень у лісопарках, парках, у садах і бульварах. Він має 
декоративні форми: пірамідальну, плакучу, колоноподібну і пурпуролисту. 

Гілки, листя й плоди граба звичайного придатні як корм для 
домашніх тварин. Поживність їх невисока. Плоди граба містять багато 
клітковини (36,3–59,4 % абсолютно сухої речовини). Їх рекомендують 
згодовувати розмеленими і тільки для коней та великої рогатої худоби. 
Пагони граба поїдаються великою рогатою худобою, кіньми, козами, 
вівцями. 

Крона компактна, гладка, густа, циліндрично-округлої форми. 
Молоді пагони з шовковистим опушенням, пізніше голі, блискучі, бурі, з 


