
С.І. ФЕДУН, Н.І. ЛЕПКО
                   

                                                        

• Архітектура
• Живопис
• Скульптура
• Графіка
• Декоративно-ужиткове 
  мистецтво
• Дизайн 

ОБРАЗОТВОРЧЕ
МИСТЕЦТВО

в таблицях
Словник мистецьких термінів 

5-7 класи 

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН



Рецензенти: 
В.В. Каплінський — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Вінницького 
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського; 
Г.Д. Довгань — вчитель образотворчого мистецтва СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 м. Вінниці

Рекомендовано
Видавничою радою Вінницького обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників

УДК 64
ББК 85.1я7
        Ф 32

ISBN 978-966-408-596-7 © С.І. Федун, Н.І. Лепко, 2009
© Навчальна книга – Богдан, макет, 2009

ISBN 978-966-408-596-7

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена

в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

С.І. Федун, Н.І. Лепко
   Образотворче мистецтво в таблицях. Словник мистецьких термінів. — 
Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2009. — 48 с. 

Ф 32

ББК 85.1я7

Навчальне видання

Федун С.І. 
Лепко Н.І.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО В ТАБЛИЦЯХ
Словник мистецьких термінів 

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Тетяна Риженко

Комп’ютерний набір Ірини Отовіцької
Комп’ютерна верстка Анни Ребрик   

Підписано до друку 05.12.2008. Формат 60x84/8. Папір офсетний. 
Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 5,58. Умовн. фарбо-відб. 5,58.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців

 ДК №370 від 21.03.2001 р.

Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м.Тернопіль, 46008
тел./факс (0352) 52-06-07; 52-19-66; 52-05-48  

publishing@budny.te.ua, office@bohdan-books.com 
www.bohdan-books.com

Посібник допоможе учням глибше зрозуміти і швидше засвоїти навчальний матеріал. Використовуючи схеми, 
таблиці та словничок мистецьких термінів, школярі значно покращать усні відповіді. Робота з посібником, 
допоможе кожному брати участь у бесідах зі сприйняття мистецтва, грамотно висловлювати свої думки щодо 
шедеврів світового мистецтва та аналізувати творчі роботи однокласників.

На сторінці “Для ескізів та нотаток” кожен матиме змогу виконувати практичні художні завдання (начерки, 
замальовки, ескізи, аплікації, вправи з оволодіння художніми прийомами, що не потребують складної техніки та 
великого формату).

Видання розроблено за програмою “Образотворче мистецтво. 5-7 класи” (автори: Є.В. Бєлкіна, А.А. Поліщук, 
О.В. Константинова, Ж.С. Марчук, І.К. Федорук, Н.Є. Шаповалова, А.Т. Шибанова), рекомендованої МОН України. 



ВИДИ МИСТЕЦТВА

ВИДИ МИСТЕЦТВА
ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

ЧАСОВІ
(слухові)

ПРОСТОРОВО-
ЧАСОВІ

музика,
література

живопис,
скульптура,
архітектура

театр, кіно,
опера, балет,

циркове 
мистецтво

ЕСТЕТИЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ СВІТУ

ПРОСТОРОВІ
(зорові)

у живописі через відтворення кольору

у скульптурі через пластичне відтворення образів у об’ємі

у архітектурі через об’ємно-просторові форми

у графіці через крапку, лінію, штрих, пляму

у літературі через слово

у музиці через звукоінтонацію

у театрі через втілення акторами ідей, емоцій, думок
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ВИДИ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

 

 
 

 
 

 

ДИЗАЙН
Художнє конструювання предметів 
побуту, формування гармонійного 

предметного середовища, створеного 
засобами промислового виробництва 

для забезпечення найкращих умов 
праці, побуту та відпочинку людей

ЖИВОПИС
Вид образотворчого 
мистецтва, основним 
виражальним засобом 

якого є колір, який 
відтворює дійсність на 

площині за 
допомогою фарб 

ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНЕ

Мистецтво, головною 
суттю якого є створення 
і оздоблення художніх 

виробів, що мають 
практичне призначення 

у побуті

ГРАФІКА
Вид образотворчого мистецтва, 
основним виражальним засобом 

якого є точка, лінія, штрих, 
пляма та який містить всі 

різновиди рисунка й гравюри 

СКУЛЬПТУРА
Вид образотворчого 
мистецтва, в якому 
дійсність пластично 

відтворюється в 
об’ємних формах

 

 ВИДИ

 

АРХІТЕКТУРА
Вид візуального (образотворчого)

мистецтва, завданням якого є 
проектування і зведення будівель та 
споруд, що гармонійно формують 

середовище людини
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РИСУНОК 

РИСУНОК
(поділ за призначенням)

ХУДОЖНІЙ  
Є основою 

зображувального 
мистецтва, передає 

характер форми, 
стан природи, 

настрій та емоції 

НАУКОВО-
ПІЗНАВАЛЬНИЙ

Пояснює будову, характер, 
особливості руху та інші 
властивості об’єктів та 

явищ навколишньої 
дійсності, зустрічається в 
посібниках, підручниках, 

 наукових, працях, 
на плакатах 

ТЕХНІЧНИЙ
Передає зовнішній, 
часто внутрішній 

вигляд деталі, вузла 
машини, конструкції 

споруди тощо; 
виконується від 

руки

РИСУНОК
(поділ за використанням 

графічних засобів)

ЛІНІЙНИЙ
Малюнок, засобом 
зображення якого є 
лише лінія, об’єм і 

освітлення, передаються 
досить умовною 
товщиною ліній  

ТОНАЛЬНИЙ
Рисунок, у якому за 
допомогою ліній і 

світлотіні передано форму 
предмета, його фактуру, 

розташування у просторі, 
освітлення, колір, тон  
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ЛІНІЯ — основний виражальний засіб рисунка. Передає обрис будь-якої 
форми. Характер проведення, товщина й насиченість лінії впливає на 
виразність малюнка. 

ГОРИЗОНТАЛЬНІ
Передають простір, 

спокій, тишу

ВИСХІДНІ (активні)
Асоціюються з 

підйомом, злетом, 
надією

НАПРЯМИ 
ПРОВЕДЕННЯ 

ЛІНІЙ 

ХВИЛЯСТІ 
Передають 

розвиток, рух 
різної швидкості

НИСХІДНІ (пасивні) 
Передають сум, 
безсилля, тугу, 
нестабільність

ЛІНІЯ

ВЕРТИКАЛЬНІ
Передають рух вгору, 

ріст,  урочистість

ЛАМАНІ
Асоціюються з агресивністю, 

експресією, 
неврівноваженістю
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ЖАНРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

АНІМАЛІСТИЧНИЙ 

Жанр, присвячений 
зображенню тварин

НАТЮРМОРТ
Жанр, присвячений 

зображенню неживих 
предметів

ПОБУТОВИЙ   
Жанр,  присвячений 

зображенню 
 повсякденного 

життя людей

ЖАНР 

ІСТОРИЧНИЙ 
Жанр, присвячений 

зображенню історичних 
подій, явищ розвитку 

суспільства,
історичних подій

БАТАЛЬНИЙ  
Жанр, присвячений 
зображенню подій, 

пов'язаних з воєнними 
діями

ПЕЙЗАЖНИЙ 
Жанр, присвячений 

зображенню 
природи та її явищ 

ПОРТРЕТНИЙ 
Жанр, в якому  

зображається людина 
або група людей, 

відтворюється 
зовнішність, 

індивідуальність, 
відображається духовна 

сутність 
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