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Роль педагога полягає в тому,
щоб відкривати двері,
а не в тому, щоб проштовхувати в них учня.
Артур Шнабель

Пояснювальна записка
Сучасне життя ставить перед нами багато проблем, більшість з яких не має простих
рішень. Ми прагнемо на рівних правах увійти до когорти розвинутих світових
держав, зайняти у ній гідне місце. Тому освіта в навчальних закладах нового типу
покликана озброїти учнів методами наукового дослідження, ввести їх у світ наукових
проблем і здійснити підготовку до пошуку нових технологій, генерування нових ідей.
В основі даного факультативного курсу лежить розвиток пізнавальної та
дослідницької діяльності учнів, уміння орієнтуватися їх в інформаційному просторі.
На передній план виступає розвиток учня як творчої особистості.
Основна мета вивчення хімії - розвинути засобами навчального предмета
особистість учня, його природні задатки, інтелект, навички. Недостатні можливості
додаткового вивчення хімії, поглиблення знань, розвитку пізнавальної активності,
творчості, а відтак – самореалізації особистості учня, можуть значною мірою
компенсуватися, якщо факультативне навчання учнів підпорядкувати розширенню
їхнього кругозору; залучення до різних видів діяльності, що передбачає додаткові
можливості дослідницької діяльності в процесі роботи.
Факультативний курс зорієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну,
парну, групову, яку вони виконують протягом визначеного часу. Учні вчаться на
власному досвіді й досвіді своїх товаришів, бачать результати своєї власної
діяльності, завдяки цьому, можна вирішити безліч завдань, зокрема активізувати
мислення учнів та задовольнити природну допитливість і дослідницький інтерес.
Тому так важливо: сформувати в учнів навички роботи; навчити їх самостійно
аналізувати й відтворювати потрібну інформацію. У результаті спільної діяльності
відбувається формування внутрішніх та соціальних мотивів, як на уроках, так і в
поурочний час. Питання проблемного характеру стимулюють учнів до вибору
раціональних шляхів розв′язання навчальних проблем. Кожен учень почувається
дослідником, який самостійно здобуває знання, має змогу зіставляти, порівнювати.
Запропонований факультативний курс показує як знання властивостей речовин
можна використати в повсякденному житті при вирішенні практичних завдань у
побуті й на виробництві.
Хімія, як наука про речовину, з моменту своєї появи, тісно пов′язана з
образотворчим мистецтвом, яке не може обійтися без певних матеріалів. Марселен
Бертло писав: «Хімія і мистецтво мають внутрішню спільність, яка коріниться в їх
творчій природі. » Виховний вплив мистецтва на особистість починається з раннього
віку. Ми навіть і не помічаємо цього.

Програма факультативного курсу « Хімія та мистецтво»
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Зміст навчального матеріалу
Вступ. У єдності краса:
• Мистецтво це…
• Світ прекрасного…
• Хімія та мистецтво – дві форми пізнання навколишнього
світу …
Загадки стародавнього мистецтва:
• Печера Альтаміра
• Стародавній Єгипет
• Древній Рим
• Київська Русь
Колір – як засіб емоційного стану живопису
/ Експериментально – практичне заняття /:
• Лабораторія хіміка – художника
Демонстраційний дослід № 1 Вогняна райдуга
- Лабораторна робота №1 Виготовлення живописних
пігментів на фарб на їх основі ( червоні пігменти,
оранжеві пігменти,жовті пігменти, сині пігменти):
- Дослід №1 Добування залізного сурику;
- Дослід № 2 Добування марсів;
- Дослід №3 Добування хромового жовтого;
- Дослід №4 Добування яр-мідянки;
- Дослід № 5 Добування берлінської лазурі;
- Дослід № 6 Отримання водоемульсійних фарб в домашніх
умовах.
Мистецькі подорожі у просторі та часі
• Образотворче мистецтво Італії: епохи титанів
• Видатні живописці Іспанії
• Фламандський і голандський живопис
• Майстри українського живопису
Література

Більша частина навчального матеріалу спрямована на практичне засвоєння і
застосування знань, набутих під час занять. Кожний розділ закінчується відкритим
творчим звітом учнів, що сприяє формуванню творчої особистості, спроможної до
інтелектуально духовного самовдосконалення.

Актуальність обраної теми обумовлена, в першу чергу
соціальним замовленням – інтеграція предмету з реальним життям.

Перша причина появи інтересу до навчального предмету – його цікавість. Ні для
кого не секрет, що школярі часто чекають початку вивчення хімії: таємний світ
перетворень, дослідів, вибухів приваблює багатьох. Але вже з моменту вивчення
мови хімії – хімічних знаків, формул, рівнянь, властивостей речовин – інтерес згасає.
Адже це все абстрактно, вони не бачать реального зв′язку з навколишнім світом, не
розуміють навіщо необхідно все це вивчати. Як результат, для багатьох школярів по
закінченню навчання – хімія є одним із найскладніших, абсолютно непотрібних у
повсякденному житті навчальних предметів. Саме тому організувати процес навчання
необхідно так, щоб учні сприйняли хімію як потрібну і важливу для життя науку, як
частину світової культури, необхідну кожній освіченій людині для формування
цілісної картини світу.

Завдання курсу:
•
•
•
•

формувати експериментально – практичні вміння, забезпечити освоєння деяких
видів шкільного хімічного експерименту;
формувати в учнів переконання, що все в природі взаємопов′язане;
формування у школярів системи інформаційних та навчально – пізнавальних
компетенцій; умінь сприймати та інтерпретувати отриману інформацію;
формування творчо – діяльнісних компетенцій, здатності керуватися набутими
знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти.

Програма курсу передбачає такі форми організації занять :
•

•
•

лекційно – семінарські, під час яких учні ознайомлюються із загальними
законами природи та їх проявом, вчаться пояснювати доцільність вивчення
хімії та проведення дослідів;
спостереження та практичні заняття на природі та в класі;
конференція, на якій можна перевірити уміння готувати виступи, реферати,
повідомлення.

Методи мотивації самостійної навчальної діяльності
учнів:
•
•
•
•
•

метод емоційного стимулювання у поєднанні зі словесним методом ( прийоми
зацікавлення, здивування);
наочні ( демонстрація);
проблемно – пошукові;
методи, що стимулюють ініціативу, яка проявляється під час діяльності;
методи, що стимулюють колективну діяльність й спільну діяльність ( допомога
однокласнику, критика).

Очікувані результати:
Навчання хімії – саме та область, де інформаційно – комунікаційні технології можуть
принципово змінити і методи роботи, і, що найголовніше, її результати. Отримуючи з
мережі інформацію, учні набувають таких навичок:
• цілеспрямовано знаходити інформацію й систематизувати її за заданими
ознаками;
• спостерігати, критично мислити, аналізувати, використовувати інформацію в
різних ситуаціях;
• бачити інформацію в цілому, а не фрагментарно, виділяти головне;
• вміти співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу;
• виконувати поставлені перед ними завдання з використанням інформаційних
технологій.

Заняття 1
Тема: У єдності краса
Мета: Закріпити знання про зв′язок хімічної науки та суспільної практики, про роль
хімії у розвитку цивілізації. Розширити кругозір учнів, уміння осмислювати закони і
явища природи через міфологічні образи; розвивати асоціативно – образне мислення
та творчої фантазії.
Обладнання: ТЗН, мультимедіа проектор, репродукції.
Методи і технології навчання: бесіда, лекція, проектні технології,
інформаційно – комунікаційні технології.
Міжпредметні зв′язки: хімія,геологія, географія, мистецтво, література.

Очікувані результати:
Формування і розвиток необхідних для дитини художньо - творчих здібностей:
- уяви;
- спостережливості;
- відчуття слова, жесту, погляду, міміки;
- глибоке розуміння твору, занурення у світ авторського задуму;
- уміння захоплювати слухачів і співрозмовників.

Хід уроку
1. Організаційний момент
2. Вступна бесіда
Нині з хімією пов′язують і глобальне забруднення навколишнього середовища, що
супроводжує більшість промислових процесів, і глобальне потепління на планеті, і
створення хімічної зброї, наркотиків й інші сумнівні досягнення « хімічних геніїв».
Однак не варто забувати, що знання хімії саме по собі не можна бути злим або
добрим – воно тільки потужний інструмент. А результат роботи залежить від того, у
чиїх руках цей інструмент виявиться. Адже користуючись одними і тими ж самими
хімічними законами, можна придумати нову технологією синтезу наркотиків або
отрут, а можна – нові чудодійні ліки, чи новий косметичний або ж будівельний
матеріал. Ось чому, в хімії надзвичайно важлива роль особистості – хіміка!
Зрозуміло, що хімією повинні займатися тільки інтелектуально розвинені, глибоко
порядні та високоосвічені професіонали.
Нині хімія стала уже чимось звичним. І не тільки для фахівців але й для широкого
кола пересічних людей. Ми всі захоплюємося досягненнями цієї чудової науки.
Прослідкувати її досягнення допомагають не тільки фахові статті, довідники…Але й
сторінки художньої літератури, живопис, тощо. Живопис також не обділив своєю
увагою визнані здобутки хіміків різних часів. Наприклад, цю тему можна
прослідкувати в роботах багатьох художників.

3. Виступи учнів
Учні об′єднуються у групи. Кожна група отримує завдання, готує матеріал з даної
теми. Учням необхідно відшукати відповідні джерела інформації, опрацювати їх,
виділити головне та підготувати виступ – одночасно науковий та цікавий, що містить
інформацію різних галузей знань.

Виступ1 Мистецтво це -………..
Життя людини – це лиш мить, малесенька складова існування усього суспільства,
одиниця виміру буття. Але протягом цього короткого проміжку часу ми переживаємо
настільки яскраві, барвисті та незабутні моменти, що вони назавжди закарбовуються
у нашій пам′яті. Та задля рівноваги існує певний контраст – сумні періоди на
життєвому шляху. Вони, зазвичай, покривають усе те, оповите теплом та коханням, та
перетворюють наш різнобарвний світ на сіру буденність. Та, на щастя, на світі таки
існують ті пензлики із яскравими фарбами, що якнайкраще замальовують сумні
моменти. Одним із таких чарівних пензликів і є мистецтво – неосяжне та таємниче
джерело краси, любові і натхнення.
Мистецтво настільки різноманітне та обширне, що коли зустрічаєш його в
повсякденному житті, то задумуєшся: хіба ж це не воно? Мистецтво є повсюди! Та
тільки не кожному дано його відкрити для себе. Тільки той, хто щиро вірить, може
зрозуміти усю сутність цього прекрасного поняття. І для кожного воно буде своє: те,
яке людина віднайшла своєму серці. Як говорив О.Уайльд: « Мистецтво нічого не
виражає, крім себе самого».
А живопис – це взагалі найяскравіший портрет автора. Картини, а точніше –
справжні шедеври, створюються лише тоді, коли людина справді відкриває своє серце
і дозволяє фарбам передати усі свої емоції та почуття. Саме тому ми повністю
погоджуємося із Пабло Пікассо,що «живопис – заняття для сліпих. Художник малює
не те, що бачить, а те, що відчуває».
А що ж,для мене особисто, полягає у слові «мистецтво»? Все просто: мистецтво –
це життя. Кожного нового дня я намагаюсь навчатись мистецтву співчувати та
пробачати, допомагати та не просити нічого у відповідь, але найголовніше – завжди
пам′ятати мелодію маминої колискової, створювати у пам′яті картини прекрасних
моментів із життя та нести поезію у своєму серці.

Виступ 2 Світ прекрасного….
Який багатий і різноманітний навколишній світ! Кожний новий день, кожний схід
сонця – неповторне диво, казка, краса! Хочеться без кінця дивитись на розквітлу
черемху, вдихати запах бузку, милуватися яскравою веселкою, яка виграє в небі після
весняного грозового дощу…
Увесь цей казковий неповторний світ відображає в художніх образах мистецтво,
даючи нам змогу захоплено слухати чарівну музику, споглядати шедеври живопису,
сміятися і плакати над долею улюблених героїв, зачитуватися натхненними
поетичними рядками…
У вікно заглядає жоржина
І шепоче, що літо згаса...
Вже ліхтариком світить шипшина
У любистковий мій палісад.
Теплий смуток серпневої днини
У осіннє тече забуття.
Натяглась між кущами калини
Павучкова дорога життя...
Ось така неповторна мить пізнього літа назавжди лишилася в рядках поетеси
А. Солодовникової. Сила впливу творів мистецтва на людину дивовижна. Ми інколи
навіть не замислюємось над тим, чому, прочитавши цікаву книгу, на все життя
запам′ятовуємо її зміст, хоч такої мети перед собою не ставили. А старанно
вивчаючи навчальний матеріал, даємо собі установку на запам′ятовування, але не

завжди все пам′ятаємо. Справа в тому, що твори мистецтва впливають на наші емоції,
примушують нас хвилюватися, радіти, сумувати, любити й ненавидіти… А все, що
торкається нашої душі, не забувається, бо пам′ять серця – то найміцніша пам′ять.
Мистецтво очищає нашу душу, робить нас красивішими, добрішими, шляхетнішими,
мудрішими…
Людина потребує краси, як квітка сонця, і цю красу дають їй природа і мистецтво –
ці два вічні джерела духовного очищення і збагачення.
Мистецтво – це творче осмислення навколишнього світу талановитою людиною.
Плоди цього осмислення належать не тільки його творцям, а всьому людству, що
живе на планеті Земля. Безсмертні прекрасні творіння давньогрецьких скульпторів та
архітекторів, флорентійських мозаїчних майстрів, Рафаеля й Мікеланджело… Данте,
Петрарки. Дух захоплює, коли намагаєшся розумом охопити всі шедеври, створені
геніями; збережені й продовжені їхніми нащадками й послідовниками. Зараз
неможливо уявити собі, що наше життя не супроводжувало б мистецтво. Мистецтво
вічне й прекрасне, тому що несе красу й добро мільйонам.

Виступ 3 Хімія та мистецтво – дві форми пізнання навколиш –
нього світу…
Людина здавна звернула увагу на різні кольори, що існують у природі. Починаючи
ще з прадавньої епохи, людська фантазія малювала незвичайні картини, якими люди
намагалися прикрасити свої помешкання. Первісні художники залишили на стінах
печер численні зображення тварин та епізодів із життя. Так в Іспанії знайдені печери,
стіни яких розписані не лише сажею ( найдавнішою фарбою), а й червоною охрою.
Значне групу природних пігментів складають охри ( від грецького «охрос» - блідий,
жовтуватий). Це гідратовані оксиди феруму ( Fe2O3∙ H2O , Fe2O3∙ 3H2O), або світло –
жовта фарба. Під час прокалювання охра втрачає кристалізаційну воду, і пігмент
набуває червоного відтінку. Тобто, як бачите, фарби – це оксиди – один із класів
неорганічних речовин. Візьмемо чорну фарбу, її ще називають барвою ночі й смутку.
Завдяки їй художник може передати на картині смуток, скорботу, горе, велич
володарки ночі. Ще Д. Менделєєв підібравши темні кольори запропонував художнику
А. Куїнджі намалювати картину. Так завдяки великому хіміку з′явилася одна з
найкращих картин художника – « Місячна ніч на Дніпрі».

Формула чорної фарби - FeO∙СaO∙AI2O3. Цією фарбою добре малювати графічні
роботи. У тоненьких, рівних лініях – своя краса і неповторність. Це особливо добре
видно на полотні Ель Греко «Дон Родріго Васкес».

Мал.1. Ель Греко « Дон Родріго Васкес»

Коричнева фарба – королівська. Вона надає картині багатства та розкоші. Погляньте
на портрети знатних мужів.

Мал.2. Ель Греко

Тут переважає коричнева фарба та її відтінки. Формула фарби - MnO∙MnO2∙Mn(OH)2
На полотнах К. Брюллова можна побачити цікаве поєднання коричневої фарби із
голубою. Особливо на картині «Останній день Помпеї», де коричневі та коричнево –
червоні тони підкреслюють катастрофу .

Мал.3. К. Брюллов « Останній день Помпеї»

Білий колір несе світло, ніжність. У поєднанні з іншими фарбами, він дає ніжну
гаму відтінків, які створюють ефект казковості, загадковості, чарівності. Дуже багато
художників успішно використовують свинцеві білила з формулою - PbO∙AI2O3
Широко використовуються титанові білила – ТіО2. З їх допомогою часто зображають
хмари на картинах, такі чисті та прозорі. Хоча, найдавнішим вважають цинкове
білило. Але воно має великий недолік: при змішуванні з іншими фарбами білило не
дає чистоти відтінку, фарба стає матовою.
Цинкове білило часто використовував Клод Моне «Весняні квіти»

Мал.4. Клод Моне « Весняні квіти»

Досить своєрідно використовував білила Пабло Пікассо. Ця фарба давала контраст
і робила картини неповторними - « Мандрівні гімнасти», « Автопортрет»,
також І. Левітан « Озеро», М. Врубель « Царівна Лебідь». Художники збагатили
живопис безліччю нових мотивів та прийомів. Їх лірична тема виражається
безпосередньо в образах природи, без додаткового сюжетного мотивування.

Мал.5. І.Левітан «Озеро»

Мал.6. М.Врубель « Царівна Лебідь»

Дуже поширений у природі – синій колір. Скільки разів ми дивимось на небо і
щоразу бачимо там різний блакитний колір! Воно то світло – голубе, то сіро – голубе,
то ніжно- зелене – голубе. Майже всі природні етюди мають величезну гаму
блакитних кольорів. Синій – це колір очей людини, він на прапорі нашої країни. Саме
він символізує чисте українське небо, чистоту душі народу. Цю фарбу утворює синій
кобальт - CoO∙AI2O3. Без синьої фарби не обходиться жоден художник. Надзвичайно
гармонійний цей колір у народному розписі. А. Рилов « В голубому просторі»,
Є.Айвазовський « Море».

Мал.7. А. Рилов «У голубому просторі»

Мал.8. Є. Айвазовський « Море»

Кольором життя називають зелений, який заспокоює, робить душу людини
добрішою. Формула – CrO3∙AI2O3. Зелений – це колір весни. Тоді, коли прокидається
природа, зелена барва переважає над іншими. Вашій увазі картина А.Куїнджі
« Березовий гай» та І. Шишкіна «Ранок у сосновому лісі».

Мал.9. А. Куїнджі «Березовий гай»

Мал.10. І.Шишкін « Ранок у сосновому лісі»

4. Заключне слово
Людство живе і розвивається в умовах безперервного обміну речовин, енергії та
інформації з навколишнім середовищем, в процесі якого людина пізнає –
навколишній світ. Формами цього пізнання і є - наука та мистецтво. На цьому занятті,
ви здійснили подорож у дивовижний, таємничий світ кольорів, краси та мистецтва.
Надіюсь, це допоможе вам.

Заняття 2
Тема: Загадки стародавнього мистецтва
Мета: Сформувати уявлення про особливості культури стародавнього мистецтва;
розглянути зв′язок мистецтва та міфології; закріпити знання про зв′язок хімічної
науки та розвитком цивілізації. Розширити кругозір учнів, уміння осмислювати
закони і явища природи через міфологічні образи; розвивати асоціативно – образне
мислення та творчої фантазії.
Обладнання: ТЗН, мультимедіа проектор, репродукції.
Методи і технології навчання: бесіда, лекція, проектні технології,
інформаційно – комунікаційні технології.
Міжпредметні зв′язки: хімія,геологія, географія, мистецтво, література.

Очікувані результати:
Формування і розвиток необхідних для дитини художньо - творчих здібностей:
- уяви;
- спостережливості;
- відчуття слова, жесту, погляду, міміки;
- глибоке розуміння твору, занурення у світ авторського задуму;
- уміння захоплювати слухачів і співрозмовників.
Формування емоційної сфери особистості.

Хід уроку
1. Організаційний момент
2. Вступна бесіда
( На екрані висвічуються слова: … живопис – це поезія, яку бачать,
а поезія – це живопис, який чують…
/ Леонардо да Вінчі /
Сьогодні ми спробуємо зануритися в загадковий світ історії живопису. Що ж це за
держави світу, про історію яких збереглося так багато цікавих відомостей? Надіюсь,
ми зможемо зробити дещо несподіваний висновок: кожен твір живопису
відображає рівень хімічних знань даної епохи.

3. Виступи учнів
Учні об′єднуються у групи. Кожна група отримує завдання, готує матеріал з даної
теми. Учням необхідно відшукати відповідні джерела інформації, опрацювати їх,
виділити головне та підготувати виступ – одночасно науковий та цікавий, що містить
інформацію різних галузей знань.

Завдання:“Палітра стародавніх художників”.

Виступ 1 Печера Альтаміра
Одразу після відкриття печера - Альтаміра, що знаходиться в іспанській
провінції, ввійшла до числа найвідоміших місць земної кулі. Її відвідали мільйони
туристів з усіх кінців світу. Унікальність печери в тому, що це – найдавніший зразок
доісторичного живопису. Малюнки виконав художник часів палеоліту, що жив 35-40
тисяч років тому. Незважаючи на обмежений набір фарб, якими стали різнокольорові
глини, вугілля, крейда, живопис в печері Альтаміра важливий,як свідчення вічного
бажання людини зображувати світ у кольорі.

«Тату, поглянь – бізони!», – за переказами саме такі слова вперше прозвучали в
печері, яку обстежував французький вчений разом зі своєю шестирічною донькою.
Перед очима спелеолога з’явилися дивовижні зображення. На стіні печери були
намальовані могутні бізони, швидконогі олені, тендітні лані. Більше всього вражало
те, що малюнки були кольоровими.

Мал.1. Фрагмент живопису первісної людини з печери Альтаміра

Виступ 2 Стародавній Єгипет
Палітра художників давнини розширювалася досить повільно. Однак уже п’ять
тисяч років тому в Єгипті крім червоної та жовтої фарб ( ними служили кольорові
глини) були відомі зелені та сині пігменти. Їх дивовижна стійкість пояснюється тим,
що в більшості своїй це були оксиди, або солі, тобто найбільш стійкі природні
сполуки, вік яких на Землі сягає мільярдів років. За даними хімічних досліджень,
синій пігмент являв жовтої собою розтерте в порошок мідне скло. Зелений пігмент
був, напевне, мідянкою – (СН3СОО)2Сu. Темно-синя глазур містила оксид кобальту,
який і зараз використовують при виготовленні синього скла.

Мал.2. Полювання на Нілі.
Фрагмент настінного живопису з гробниці в Фівах. Середина ІІ тис. до н. е.

Стародавній Єгипет був країною багатьох богів , які відали різними сторонами
життя людей і їх відносинами з природою. Стародавні єгиптяни вірили в загробне життя і

представляли її схожою на земну. Майстерні - художники створювали на стінах гробниць,
яскравими розписами. Ось ще одна загадка, згадайте, чому розписувалися гробниці?
( єгиптяни вірили, в життя після смерті, в те, що все намальоване і висічене з каменю
чудесним чином може ожити). Це були прекрасні картини з життя богів і людей,
наповнені всім, що треба для блаженства. Єгиптяни вірили, що зображення оживуть, і
померлий буде вічно насолоджуватися всім досконалістю. Твори мистецтва створювалися
за суворими правилами – канонами. Боги і фараони зображувалися крупніше, ніж знатні
особи, а ті – крупніше простолюдинів. Голову і ноги малювали збоку, в профіль, а плечі і
груди спереду, в фас. Тут же, на картинах представлені слуги – вони готують їжу,
збирають плоди, трудяться на полях.

Виступ 3 Древній Рим
З часом кількість відомих людині фарб зростала. У відомій праці
давньоримського філософа Плінія Старшого «Історія» згадується і червона кіновар,
і свинцеве білило. Але найвідомішим барвником стародавнього світу був
славнозвісний пурпур. Добували його з молюсків – мурексів. Їх виймали з черепашок,
подрібнювали, посипали сіллю, а потім проварювали. При цьому барвні речовини
переходили в розчин, при випарюванні якого отримували пурпур. Щоб добути один
грам барвника необхідно було переробити близько
десяти тисяч молюсків. Коли Олександр Македонський захопив місто Сузи, в
скарбниці, серед інших коштовностей він побачив кілька тон дорогоцінного пурпуру.
Щоб його отримати, потрібно було знищити 40 мільярдів молюсків. Намисто з їх
раковин охопило б Землю по екватору кілька десятків разів.

Мал.3.Фрагмент бою римських гладіаторів.

Яскравою особливістю мистецтва Риму є його тісний зв'язок з життям. У художніх
пам'ятках знаходили відображення багато історичних подій. Насичені фарби
переливаються глянцем, мерехтять як дорогоцінні камені.
Мистецтво Стародавнього Риму з його оригінальними і досконалими пам'ятниками
живопису, архітектури та скульптури належить до вищих досягнень світової
культури. Римське образотворче мистецтво, подібно до мистецтва греків, складає
невід'ємну частину художньої системи античності.

Виступ 4 Київська Русь
Мистецтво Київської Русі – це складова частина світової культурної спадщини
країни. Митці за короткий проміжок часу не тільки опанували найкращі світові
традиції, а й внесли чимало нового, власного у світову художню культуру, стали не
лише її учнями, а й творцями. Створені в період Київської русі всі види мистецтва
мали в основному релігійний характер.
Художники та літописці древньої Русі вже мали певний асортимент фарб.
Мистецтво формувалося на основі досягнень художньої культури східнослов′янських
племен .При написанні пам’яток руської писемності «Євангеліє»(1056 рік), «Ізборник
Святослава» (1073 рік) використовувалися і червона кіновар, і свинцеві білила,
і мідянка, і ультрамарин, і барвники на рослинній основі. Та все ж палітра художніх
пігментів була бідною. Всесвітньо відомий іконописець Андрій Рубльов (початок
ХV ст.) використовував у своїй творчості лише шість основних пігментів. Змішуючи
їх у різних пропорціях, він отримував величезну різноманітність відтінків.

Мал.4.Фрагменти іконопису Київської Русі.

Провідними жанрами мистецтва Русі були мозаїка, фреска, іконопис та
книжкова мініатюра. Жанри – фреска, мозаїка - складалися на основі візантійських
шкіл. Цілий світ давньоруського мистецтва в єдиному ансамблі архітектури,живопису
і мистецтва дійшла до нас у київському Софійському соборі. Все виконане за єдиним
задумом, у єдиному стилі. Мозаїки прикрашають переважно центральну частину
собору. Їх палітра нараховує 177 відтінків. Здатність мозаїк мерехтіти у світлі
сонячних променів і свічок пояснюється тим, що майстри застосовували такий
прийом: пофарбоване кольорове скло вдавлювалося у сиру поверхню штукатурки під
різними кутами. Фігури були чудово видно з будь – якої частини приміщення і
немовби оживали, рухалися, що справляло і справляє велике враження. Автор виявив
глибоке розуміння особливостей монументального живопису: зображення виконане
широкими лініями, великими колірними площами.

Мал.5. Фрагменти мозаїки Софійського собору

4. Заключне слово
Ми намагалися зрозуміти створене майстрами, наближалися до їхнього бачення
миру. Чи не це головне призначення мистецтва? Воно призначено для вдосконалення
людини. Усім бути творцями неможливо, але намагатися проникнути в суть душі
генія, наблизитися до розуміння прекрасного – у наших силах. І чим частіше ми
стаємо споглядальниками картин, архітектурних шедеврів, слухачами прекрасної
музики, тим краще для нас і навколишніх.
Мистецтво багатолике, вічне, але, на жаль, воно не може впливати на людей без
їхньої волі, розумової напруги, певної роботи думки. Людина повинна захотіти
навчитися бачити й розуміти прекрасне, тоді мистецтво буде благотворно впливати на
нього, суспільство в цілому. Це, напевно, буде в майбутньому. А поки талановиті
творці не повинні забувати, що їх добутки здатні впливати на мільйони, і це може
бути доброчинним або пагубним. Мистецтво вічне й прекрасне, тому що несе красу й
добро в світ.

Заняття 3
Тема: Колір – як засіб емоційного стану живопису
/ Експериментально – практичне заняття /
Мета: Встановити склад живописних пігментів, способи отримання пігментів,
синтезувати мінеральні пігменти та виготовити живописні фарби на їх основі.
Здійснювати естетичне виховання учнів.
Обладнання: ТЗН, мультимедіапроектор, репродукції, реактиви для дослідів,
папір для малювання.
Методи і технології навчання: Хімічний експеримент.

Очікувані результати:
Формування і розвиток необхідних для дитини художньо - творчих здібностей:
- уяви;
- спостережливості;
Формування емоційної сфери особистості.

Хід уроку
1. Організаційний момент
2. Вступна бесіда
Хімія – дивовижна наука, яка охоплює всі аспекти людської діяльності. Ще у XVIII
столітті Михайло Ломоносов Сказав про неї: « Широко протирає хімія руки свої у
справи людські. І скрізь, куди не кинемо погляд, бачимо ми плоди її старанності».
Погляньте на ці твори живопису. Який зв′язок між цими картинами та малюнками і
хімією? Як ви гадаєте, підприємства якої галузі промисловості виготовляють
художньо – живописні фарби?
Сучасні фарби, якими користуються художники – акварельні і гуашеві, масляні і
анілінові, виготовляють на підприємствах хімічної промисловості. Але синтезувати
штучні фарби вчені навчилися лише в 18 столітті. Чим же користувалися художники
до цього часу?
На сьогоднішньому занятті ми здійснимо екскурсію в далеке минуле, дізнаємося,
якими фарбами користувалися найдавніші художники, розширимо знання про
мистецтво. Ми дізнаємося про формули та назви найуживаніших пігментів,
синтезуємо їх, створимо на їх основі фарби. У вас буде унікальна можливість не лише
отримати хімічні речовини, але й використати їх за призначенням: намалювати
картину за допомогою створених вами фарб.

3. Виступи учнів
За кілька днів до заняття учні отримують теми своїх проектів, які стосуються
способів отримання живописних пігментів. Учні діляться на групи. Кожна група
отримує завдання підготувати матеріал по одному з питань експериментального
турів. Учням необхідно підготувати відповідні джерела інформації, опрацювати їх,
виділити головне, підготувати виступ.
Експериментальну частину учні готують заздалегідь. Досліди планують самі,
узгоджують їх з учителем і намагаються їх виконати.

Виступ1 Лабораторія хіміка – художника

Лише у ХVIII столітті розпочався синтез штучних пігментів. У 1751 році М. В.
Ломоносов у своїй промові «Слово про користь хімії», виголошеній на засіданні
Академії наук, говорить про це: «Часто фарби не зберігають свій колір та яскравість,
але в короткий час змінюються, темніють, і, зрештою, красу свою втрачають. До кого
ж за допомогою звернутися? Хто знайти може тривалий і незмінний засіб живопису?

Та ж хімія !».
Штучні пігменти набагато дешевші за природні, мають більш чисті кольори і
дають величезну кількість відтінків. На сьогодні відомі фарби, які світяться в
темряві, змінюють свій колір у залежності від температури, тощо.
Використовуючи світні фарбі, російський художник Микола Реріх досяг
дивовижного ефекту в зображенні пейзажів. Картини сяючих гірських вершин неба,
осяяного сонячними променями, зачаровують глядачів.

Мал.1. М. Реріх. Гімалаї
Художник ХІХ століття Архип Іванович Куїнджі не знав, що колись винайдуть фарби,
здатні світитися в темряві. Але його картина ніби передбачила їх існування. Усипане
яскравими зірками глибоке темно-синє небо, осяяні місячним сяйвом білі хати степового
села, стрункі пірамідальні тополі та зарослий очеретом ставок були написані художником з
дивовижним поєднанням достовірності та поетичності образу, змушуючи не лише
зачудовуватися майстерністю ілюзії, але й згадувати натхненні описи дивовижної української
ночі у Пушкіна та Гоголя.
«Місяць залив все навколо своїм світлом. Срібним блиском віддзеркалюють
зеленкуваті води Дніпра. Білі стіни ніби випромінюють сяйво». Сучасники вважали, що
художник використовує якісь секретні фарби. Напевно, вони помилялися.
Картину «Місячна ніч на Дніпрі» високо цінував Дмитро Іванович Менделєєв, не лише
видатний хімік, але і знавець мистецтва, член Академії мистецтва. Менделєєв писав: «Перед
«Дніпровською ніччю» А.І.Куїнджі, як я думаю, замріється мрійник, у художника з’явиться
своя думка про мистецтво, поет заговорить віршами, у мислителя народяться нові ідеї –
кожному вона дасть своє».

Мал.2. А. Куїнджі. Українська ніч. 1876 р.

Ось закінчується наша подорож в історію живопису. Ми можемо зробити дещо
несподіваний висновок

Кожен твір живопису відображає рівень хімічних знань даної
епохи!!!
УЧИТЕЛЬ: нас чекає дивовижно цікаве дійство.
(Перед початком експерименту проводиться інструктаж з техніки безпеки.)

Демонстраційний дослід «Вогняна райдуга».
Підпалюємо смужки фільтрувального паперу, оброблені розчинами речовин,
що забарвлюють полум’я у різні кольори:
Sr2+ – малиновий колір полум’я
Са2+– цегельно-червоний колір полум’я
Nа+– жовтий колір полум’я
Н3ВО3– зелений колір полум’я
Рb2+– блакитний колір полум’я
Сu2+– синій колір полум’я
К+– фіолетовий колір полум’я
Даний дослід підказав нам не лише назву нашого експерименту - «Усі кольори
райдуги», але й напрямок пошуку. Йони металів забарвили полум’я. Вони ж, як
правило, відповідають за забарвлення пігментів. Пересвідчитися в цьому ви можете
проаналізувавши дані таблиці 1: більшість пігментів, що використовуються в
живопису, є сполуками металів.
Таблиця 1
Найуживаніші живописні пігменти
Колір

Художня назва пігменту

Хімічна формула

Червоний

Кіновар
Залізний сурик
Свинцевий сурик
Кадмій червоний

HgS
75-95% Fе2О3
Рb3О4

Оранжевий

Вохра
Марс

Жовтий

Массикот
Хромовий жовтий

РbО
РbСrО4

Зелений

Яр-мідянка
Хромовий зелений

Сu(СН3СОО)2
Сr2О3

Синій

Кобальт
Лазурит (ультрамарин)
Берлінська лазур

Білий

Свинцеве білило
Титанове білило

РbСО3
ТіО2

Лампова сажа
Марс чорний

С
Fe3О4

Чорний

1275% Fе2О3+домішки|

СоАl2О4
Na8Аl6Si6S4О24
Fe4[Fе(СN)6]3

Виступ2
Лабораторна робота.
Тема: Виготовлення художньо-живописних пігментів та фарб на їх
основі
1. Червоні пігменти
Одним з природних пігментів червоного кольору є кіновар – HgS. Ця природна
ртутна руда здавна відома людині. Її велике родовище є на Україні. Це – Микитівське
родовище, що на Донбасі. Стародавні греки виготовляли фарби з руди саме цього
родовища, отримуючи її у результаті торгівлі зі скіфами. Кіновар – найяскравіший
природний пігмент червоного кольору. Проте має вона й певні недоліки. По-перше, це отруйна речовина, і поводитися з нею слід обережно. По-друге, на холоді
змінюється її кристалічна структура, і колір кіноварі з яскраво-червоного
перетворюється на чорний. Про це писалося ще в давньоруських книгах: «А
кіноварем писати всередині церкви, а ззовні не писати, бо почорніє».
Інший відомий пігмент буро-червоного кольору – залізний сурик (7595% Fе2О3). Ця недорога речовина широко використовується для фарбування
залізничних цистерн, інших об’єктів з метою захисту їх від корозії. В промисловості
залізний сурик добувають прожарюванням залізного купоросу (FeSO4∙7Н2О), але ми
отримаємо його іншим способом.
Дослід №1. Добування залізного сурику.
Зливаємо розчини FeCl3 і NaОН. Випадає бурий осад Fe(OH)3:
FeCl3+ 3NaОН= Fe(OH)3+3NaCl
Осад відфільтровуємо і прожарюємо в фарфоровій чашечці.
2Fe(OH)3= Fe2О3+Н2О

2. Оранжеві пігменти
«Упала з неба райдуга, розбилася, розсипалася на кольорові камінці. Опустилися
райдужні камінці на дно синього озера, покотили їх хвилі, викинули на берег. Зібрав
чарівні камінці художник Діонісій, розтер в порошок, виготовив фарби. Розписав тими
фарбами монастир на високому пагорбі поміж синіх озер». І сьогодні розпис
Ферапонтова монастиря чарує чистотою, яскравістю фарб, що не потьмяніли за п’ять
віків. А чарівними фарбами були звичайні глини, або вохри, як називають їх
художники. Біля 100 кольорів налічують мистецтвознавці в роботах іконописця
ХV ст. Діонісія. Всі його фарби належать до типу вохр. Натуральні вохри як правило
не мають чистого кольору, для них характерний землистий відтінок. Їм на зміну
прийшли штучні вохри – марси, названі так за кольором червоної планети.
Дослід№2. Добування марсів.
Зливаємо розчини FeSO4 і Ca(OH)2. Випадає жовто-оранжевий осад Fe(OH)2 і CaSO4:
FeSO4+Ca(OH)2=Fe(OH)2+CaSO4
Оранжевий, червоний, фіолетовий, чорний марси отримують прожарюванням жовтого
марсу. Чим вища температура, тим темніший колір:
4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3

Мал.3. Фрагмент стародавнього іконопису.

3. Жовті пігменти
Пліній пише, що жовтий пігмент – массикот – РbО і червоний – свинцевий
сурик – Рb3О4 були відкриті в результаті пожежі в гавані Пірея. Тут загинуло багато
бочок з свинцевим білилом РbСО3, але після пожежі виявилося, що білило
перетворилося у жовтий або червоний пігмент:
РbСО3=РbО+СО2
6РbО+О2=2Рb3О4
Жовтими пігментами є також хромати деяких металів: барію, цинку, плюмбуму.
Дослід№3. Добування хромового жовтого.
Зливаємо розчини К2СrО4 і Рb(СН3СОО)2. Випадає жовтий осад РbСrО4:
К2СrО4 +Рb(СН3СОО)2=РbСrО4+2СН3СООК

4. Зелені пігменти.
Зелений колір – колір листя та трави – найпоширеніший у живій природі.
Зумовлений він наявністю в клітинах рослин складної органічної речовини –
хлорофілу. А от мінеральних пігментів зеленого кольору дуже мало. Художники
намагалися зарадити справі виготовляючи фарби на основі рослинних пігментів. Але
фарби ці недовговічні. З часом вони, як і листя на деревах, змінюють свій колір. Саме
тому на пейзажах давніх майстрів часто домінують коричневі тони.

Мал.4. Італійський пейзаж. ХVIІ століття

Ще в І столітті до н.е. був відомий мінеральний пігмент синьо-зеленого
кольору – яр-мідянка. Саме його ми й синтезуємо. Послухайте рецепт виготовлення
цього пігменту, який пропонує старовинна книга: «Молока кислого налити в мідний
посуд, покласти туди ж шматки міді і, закривши, поставити в тепле місце на 12 днів
або більше. Потім розкрити, висушити. І стане яр».Ми отримаємо цей пігмент дещо
швидшим способом.
Дослід№4. Добування яр-мідянки.

У пробірку наливають розчини СuCl2 і CH3COOK. Випадає зеленкуватий
осад Cu(CH3COO)2:
СuCl2+2CH3COOK=Cu(CH3COO)2+2KCl
Яр-мідянка нестійкий пігмент, легко розкладається як кислотами, так і лугами.
А пігмент зеленого кольору винятково стійкий до дії температури, світла, води, лугів
та кислот був відкритий лише в кінці ХVIII сторіччя.
В якості зеленої фарби на Русі часто використовували дрібно потертий, добре
відомий як камінь – малахіт. Це комплексна сполука CuCO3∙Cu(OH)2
Демонстраційний дослід «Вулкан»

На металеву пластинку висипають 5-10 г ретельно розтертого
(NH4)2Cr2O7, підпалюють. Відбувається реакція:
(NH4)2Cr2O7=Cr2O3+4H2O+N2
З «кратера» вилітає сніп іскор і «вулканічний попіл» – зелений Cr2O3.
Завдяки своїй винятковій стійкості до дії різноманітних впливів цей пігмент
використовується при друкуванні паперових грошей багатьох країн, в тому числі і
«зелених» доларів США.

5. Блакитний та синій пігменти.
Найдорожчим з усіх, коли-небудь використовуваних людиною мінеральних
пігментів, був блакитно-синій лазурит. Довгий час єдиним у світі родовищем
лазуриту були Бадахшанські копальні в горах Афганістану. Звідти, через Бухару,
везли його в Європу Ціна коливалася і сягала трикратної ціни золота. В давніх
рукописах писали: «Ніжний і високий колір має лазурит, десять днів пробуде в
полум’ї і не втратить його». Говорять, коли Андрій Рубльов писав свою найвідомішу
ікону «Трійця», він дістав дорогоцінного лазуриту і саме ним виконав вбрання
центральної фігури. В ХІХ столітті було здійснено синтез штучного лазуриту. А
пізніше синтезували ще один пігмент синього кольору – берлінську лазур.

Мал.5. Андрій Рубльов. Трійця. ХVст.
Дослід №5. Добування берлінської лазурі

В пробірку наливають розчин FeCl3 і доливають розчину жовтої кров’яної
солі K4[Fe(CN)6]. Випадає синій осад Fe4[Fe(CN)6]3:
4FeCl3+3K4[Fe(CN)6]= Fe4[Fe(CN)6]3+12 KCl
Отримані пігменти є основою різних фарб. Пігмент визначає колір фарби. Вид
фарби: акварельна, гуашева, масляна, тощо визначається зв’язуючою речовиною, що
прикріплює частинки пігменту до полотна. Так, медові фарби готуються на основі
меду, темпера – на основі жовтка яйця. З 16 століття головним видом живопису став
олійний ( зв’язуючі – різні висихаючі олії).Для виготовлення олійних фарб отримані
пігменти необхідно відфільтрувати, промити, висушити, розтерти в порошок, і по
краплині додавати будь-яку висихаючу олію.
За браком часу можна виготовити водоемульсійні фарби: пігмент змішується з
полівінілацетатом більш відомим як клей ПВА.
Дослід №6. Отримання водоемульсійних фарб

Пігменти відфільтрувати, додати в кожен кілька краплин клею ПВА, розмішати.
Фарби готові. Спробуйте намалювати за допомогою них хоча б найпростіший
малюнок. Хай на ньому червоніють маки, синіють волошки, золотиться пшеничне
колосся.
Успіхів вам !

Виступ 3
Дозвольте поділитися роботою, яку ми провели разом – зробили акварельні фарби
у «домашніх умовах».
Головні складові частини акварельної фарби – барвник і вода. Щоб фарба не
розтікалася по паперу потрібно додати зв′язуючу речовину – гліцерин. Обов′язково
необхідно додати – дезинфікуючу речовину ( гідроген пероксид). Фарбу рослинного
походження слід захистити від дії мікроорганізмів ( пліснявих грибів)

Щоб виготовити фарбу слід спочатку підготувати основу:
•

•
•
•

З вишневого дерева взяти невеликий шматочок липкої смоли і розчинити в 1
ч.л. води з додаванням кількох крапель оцтової кислоти ( без оцтової кислоти
розчинятиметься погано);
Змішати 3 частини проготовленого розчину з 3 частинами гліцерину;
Додати 2 краплі гідроген пероксиду;
Старанно перемішати, можна довго зберігати в холодильнику;

Слід тепер отримати рослинний барвник з натуральної сировини:
•
•
•
•

З листя або коріння рослин зробити концентрований відвар ( ягід, овочів);
Випарити на водяній бані до утвореня концентрованого розчину;
Беремо 1 частину основи і 1 частину барвника ( чайна ложка ) у вигляді густого
відвару;
Ретельно перемішати і помістити у баночку , яку слід щільно закрити;

Так можна виготовити декілька барвників; і за допомогою різних добавок, з одного
барвника можна отримати фарби різних кольорів. Для отримання різних відтінків
акварельних фарб можна використовувати соду, мідний купорос, оцтову кислоту та
інші. Мідний купорос – дає різні відтінки зеленого кольору; Оцет – дає прозорість;
Сода – даї щільність ( нагадує гуаш). Ми склали таку таблицю.
Таблиця 2. Акварельні фарби з рослин
Рослина
Звіробій
(квіти і листя)
Череда (квіти)
Кульбаба (квіти)
Чистотіл (квіти,
листя, коріння)
Береза (листя)
Сурепка (квіти)
Кора вишні
Лапчатка гусяча
(коріння)
Кропива (листя)

Основний
З оцтової
З іржавим
З мідним
колір
кислотою
З содою
залізом
купоросом
Темновишневий
Коричневий Охра
Болотний
Охра
Охра
Болотний
Салатний
Блідо-жовтий Салатний
Темно-жовтий Зелений
Темно Охра
Охра
Жовтий
зелёний
Яскраво
Лимонний жовтий
жовтий
Болотний
Яскраво
Лимонний Лимонний
жовтий
Світло зелений
Охра
ПомаранчевийПомаранчевийОхра
Зелений

Світло
коричневий

-

чорний

-

Болотний

-

-

Таблиці 3. Акварельні фарби з овочів і ягід
З оцтової
Рослина
Основний колір
кислотою
З содою
СвітлоСвітлоМорква (коренеплід) оранжевий
оранжевий
помаранчевий
Редис (коренеплід) Світло рожевий Яскраво рожевий Салатовий
ЯскравоЯскравоБуряк (коренеплід) малиновий
малиновий
охра
Цибуля ріпчаста
Темно(лушпиння)
помаранчевий охра
оранжевий
Чорниця
фіолетовий
Ожина
фіолетовий
-

З мідним
купоросом
Світло зелений
Світло-бузковий
Темна охра
коричневий
-

Фарби можуть зберігатися при кімнатній температурі протягом 5 місяців. Якщо
зберігати у холодильнику, то термін зберігання більший, але не дуже.

5. Заключне слово
Висновок: На сьогоднішньому занятті ми повторили шлях художників давнини, які
перед тим, як розпочати писати картину, мали виготовити пігменти, отримати з них
фарби.
Є легенда про художника, що жив у прадавні часи. Картини його чарували
чистими, яскравими кольорами. Але люди, що придбали ці картини, хворіли та
помирали. Та й сам художник помер зовсім молодим.
Можна припустити, що причиною смерті власників картин були фарби, що
містили отруйні речовини. Так це, чи ні – лишилося загадкою. Так само невідомо, чи
то сам художник не знав про смертельну отруйність своїх фарб, чи то знав, але не міг
відмовитися від отруйних домішок, бо саме вони робили фарби особливо яскравими
та стійкими.

Як би то не було, людина повинна знати властивості речовин, якими
вона користується, і які її оточують. А отже, вивчення хімії – життєва
необхідність для кожного з нас.

Заняття 4
Тема: Мистецькі подорожі у просторі та часі
Мета: Розширити кругозір учнів, уміння осмислювати закони і явища природи
через міфологічні образи; розвивати асоціативно – образне мислення та творчої
фантазії.
Обладнання: ТЗН, мультимедіапроектор, репродукції.
Методи і технології навчання: бесіда, лекція, проектні технології,
інформаційно – комунікаційні технології.
Міжпредметні зв′язки: хімія, історія, географія, мистецтво.

Очікувані результати:
Формування і розвиток необхідних для дитини художньо - творчих здібностей:
- уяви;
- спостережливості;
- відчуття слова, жесту, погляду, міміки;
- глибоке розуміння твору, занурення у світ авторського задуму.

Хід уроку
1. Організаційний момент
2. Вступна бесіда
Де дух не водить художника,
там немає мистецтва.
Леонардо да Вінчі
Живопис подібний до відчиненого вікна, в яке можна зазирнути і побачити те, що
художники, уздрівши колись, втілили назавжди. Вони по – різному відгукувалися на
побачене: Леонардо да Вінчі малював розмаїття життя, Рафаель – красу людини, Ель
Греко – її духовний стан, Рембрандт – різні сторони життя людини…
Відчуйте і ви, як різні живописні техніки ( олія, темпера, акварель…) руками
справжніх живописців народжують узагальнену повість про час, людину, її буття,
мрії, діяння.

3. Виступи учнів
Людина малювала завжди. Перед нами - «вернісаж»: наші далекі предки
скрупульозно розписували стіни печер. Стародавні іконописці, віртуозно володіючи
технікою малювання і знанням фарб, створювали чудові фрески в храмах. Старовинні
ікони дивляться на нас, вражаючи глибиною образів і нетлвнними фарбами. У замках
і палацах сонцеллється крізь мереживо вітражів, занурює нас у фантастичний світ
кольору. Зі стін музеїв дивляться на нас полотна старих майстрів, знайомі і близькі
сюжети картин наших сучасників. Що потрібно нам, щоб відчути себе художником?

Виступ 1. Образотворче мистецтво Італії: епохп титанів
Доба Відродження – час бурхливого творчого підйому, великих географічних
відкриттів. Живописці італійського Відродження прекрасно володіли законами
перспективи: художники на своїх полотнах «оволодівають» простором, закладають

основи портретного мистецтва. Митці створюють складні, суперечливі образи, а
персонажем картин надають портретних рис своїх сучасників. У мистецтві
Відродження центральне місце посідає Людина.
Термін «людина Відродження» може асоціюватися насамперед з ім′ям Леонардо да
Вінчі ( 1452 -1519): ніхто з його сучасників, навіть найблискучіших і всебічно
обдарованих, не міг з ним зрівнятися. Для самого Леонардо да Вінчі мистецтво й
наука були пов′язані нерозривно. Зібрані його спостереження щодо впливу прозорих
та напівпрозорих середовищ на забарвлення предметів, відображені в його живописі,
сприяли в мистецтві Високого Відродження принципів повітряної перспективи.
Ретельно працюючи над деталями у зображенні, він прагнув у своїй творчості до
більш глибокого розкриття внутрішнього світу людини, посилення життєвості
образів. Серед видатних творів Леонардо да Вінчі « Мадонна з квіткою». Художник
домігся чудової композиції, об′єднавши фігури Марії і дитини в нерозривну групу на
темному тлі стіни, та прорізаним праворуч вікном.

Мал.1. Леонардо да Вінчі « Мадонна з квіткою»,

« Джоконда»

Жіночий образ, який упродовж кількох століть захоплює глядачів - «Мона Ліза»,
або «Джоконда» . Картину неможливо описати словами. Секрет геніальності картини
в її гармонійності.
Інший «титан» епохи Відродження – Рафаель Санті (1483 – 1520) . На замовлення
папи Юрія II Рафаель виконав розпис у палацових залах Ватикану. За ескізами його,
працювали архітектори, скульптори , тай сам він був автором низки архітектурних
проектів. Вершиною майстерності художника є «Сикстинська Мадонна», створена на
замовлення церкви Святого Сикста в П′яченці. Ця картина вже понад 250 років
перебуває у галереї Давніх майстрів у Дрезденській картинній галереї.

Мал.2. Рафаель Санті «Сикстинська Мадонна»

Виступ 2. Видатні живописці Іспанії
На рубежі XVI і XVII ст. культурно – історичні умови розвитку Іспанії сприяли
розквіту театру, мистецтва. Цю епоху називають « золотою добою» іспанського
живопису.
Близкучий розквіт Іспанії починається з появою Доменіко Теотокопулі,
прозваного Ель Греко (1541 – 1614), оскільки він був грецького походження і
народився на острові Крит.Картини Ель Греко нерідко схожі на фантасмагоричні
бачення чи сни. Реалізм художника полягав у вмінні показати в людині духовне. Тому
великий інтерес представляють портретні роботи художника. Особливо цікавими є
його парні портрети, побудовані на зіставленні контрастних характерів і
темпераментів. Прикладом є картина «Апостоли Петро і Павло», в якій задумливість і
сум Петра контрастує з енергійністю і владністю Павла. Надзвичайно виразний і
трагічний зміст картини «Вид Толедо», єдиного пейзажу в творі митця. Нічне місто,
як міраж, застигло у заціпенінні на тлі сірого з великими хмарами неба. Гра світла й
темряви, численних відтінків зеленого кольору свідчить про високу майстерність
художника – колориста.

Мал.3. Ель Греко «Апостоли Петро і Павло»

Мал.4. Ель Греко « Вид Толедо»

Нові шляхи у світовому мистецтві проклав Сальвадор Далі ( 1904- 1989). В історію
він увійшов як зачинатель і яскравий представник сюрреалізму.
Зазначемо, що сюрреалізм як напрям мистецтва виник напередодні Першої світової
війни. У роботах цього напряму світ поєднується з натуралістичними деталями,
абстрактними формами, щоб показати містичність світу, викликати у гляача незвичні
асоціації. Саме такими були картини « Сталість пам′яті», « Передчуття громадянської
війни», «Таємна вечеря».

Мал.3. Ель Греко «Апостоли Петро і Павло»

Мал.4. Ель Греко « Вид Толедо»

Виступ 3. Фламандський і голандськитй живопис
Особливості цих двох видатних художніх шкіл найвиразніше виступають у їх
порівнянні. Спільною рисою була любов до життя, до її земних радощів. Але в той
час, як голландські художники зображували побут, повсякденну буденність;
фламандські живописці, часто виконували замовлення католицької церкви, заможних
дворян, зверталися до релігійних тем.
Центральною постаттю фламандського мистецтва цього періоду був Пітер Пауель
Рубенс ( 1577 – 1640) Він став творцем живого, хвилююче – яскравого стилю
художнього вираження – пишного та гучного, насиченого театральним пафосом і
бурхливим рухом, контрастом світла і тіні, що пізніше був названий бароко. Рубенс
був великим майстром портретного живопису. Портети Рубенса можна назвати
справжнім живописним довідником « хто є хто» представників західноєвропейської
знаті XVII ст, серед них багатьох аристократів. Якби знадобилося одним словом
охарактеризувати життя Рубенса, то в цілому підійшло б слово «енергія»

Мал.5. П. Рубенс Фрагменти подружніх портретів

З поміж численних голландських художників неможна не зупинитися на Гарменс
Ван Рейн Рембрандті ( 1606 – 1669) За світоглядом він, перш за все, глибокий реаліст:
реалізмом просякнуті всі його твори. Навіть у таких зображеннях, як міфологічні.
Його твори вирізняє геніальна композиція. Головна особливість рембрандтівського
колориту – відсутність багатства кольору: в жодній з його картин немає тих фарб,
якими вражають твори італійських майстрів. Головне у Рембранта – передача гри
світла й тіні.
Епілогом
життя
й
творчрсті
геніального
митця
стала
картина
« Повернення блудного сина», створена за біблійним сюжетом. У картині домінують
золотисто – охристі, кіноварно – червоні і чорно – коричневі тони при нескінченному
багатстві найтонших переходів усередині цієї скупої гами. У нанесенні фарб на
полотно беруть участь і пензель, і шпатель, і черешок пензля; але і це Рембрандту
здається недостатньо – він наносить фарби на полотно безпосередньо пальцем. Фарби
то говорять, то блищать, то глухо жевріють, то ніби світяться зсередини, і жодна
деталь не залишає глядача байдужим. Художник підняв образотворче мистецтво на
нову ступінь, збагативши його небувалою життєвістю і психологічною глибиною.

Мал.6. Рембрандт « Повернення блудного сина»

Найвизначнішим і самобутнім виразником художньо-естетичних тенденцій початку
нового століття, а саме символізму і модерну, в російському живописі був Михайло
Врубель ( 1856 – 1919) Він розписував храми ( Кирилівській церкві Києва ним було
створено «Зішестя Святого Духа»,) робив панно для інтр′єрів приватних будинків.
Сюжети багатьох картин відверто фантастичні, що було рисою нового мистецтва.

Мал.7. М. Врубель Фрагмент розпису Кирилівської церкви

Виступ 4. Майстри українського живопису
Не можна не згадати колортної художниці України (1900-1961), майстра
народного декоративного живопису, представницю « наївного мистецтва» - Катерину
Василівну Білокур. В основному вона малювала квіти. Нерідко на картині поєднувала
весняні й осінні – така картина створювалася з весни до осені. Хоча малювала вона і
пейзажі та портрети. Художницю більш приваблювали олійні фарби. Аквареллю та
олівцем працювала мало.Найвідоміші роботи: «Квіти за тином», «Півонії».

Мал.8. К. Білокур « Квіти за тином»

Мал. 9. К. Білокур « Півонії»

Заслуговує уваги Федір Захаров (1919-1994) –видатний український художник.
Майстер пейзажів, мариніст. Працював на півдні України- його картинам характерна
морська тематика. Найвідоміші роботи – «Перед грозою», « Море шумить».

Мал.10. Ф. Захаров « Море шумить»

Мал.11. Ф. Захаров « Перед грозою»

5. Заключне слово
Ось закінчується незвичайний урок, на якому ви виступили не тільки в ролі
художників, творців прекрасного, але і в ролі майстрів, які змогли створити фарби.
Наукова знання хімічної лабораторії з′єдналися з майстернею художника.
/Учні можуть вивісити на дошці свої роботи, оглянути їх, обговорити їх,
поділитися своїми думками./
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