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В статье рассмотрены возможности технологии программированного обучения при овладении будущими ху-
дожниками сакральной живописи приемами доличного письма. Подчеркнута важность освоения приемов письма 
стаффажа будущими художниками сакральной живописи. Охарактеризованы основные разновидности приемов до-
личного письма, которые формируют профессиональные умения и навыки будущих специалистов в области сакраль-
ной живописи. Описан пример технологии программированного обучения при изучении доличного письма, в частно-
сти, письма одежд священных персонажей. Доказана целесообразность технологии программированного обучения 
при изучении приемов письма стаффажа будущими художниками сакральной живописи. 

Ключевые слова: технология программированного обучения, художники сакральной живописи, доличное письмо.
Proven feasibility of the technology of programmed learning in the study of the techniques of writing staffage future mas-

ters of religious art. The article discusses the technical possibilities of the programmed training in mastering the future artists 
of sacred art of the techniques of writing staffage, stressed the importance of developing methods of writing technique future 
artists of sacred art. Describes the main types of  techniques of writing staffage, which form the professional skills of future 
specialists in the field of sacred art. The technique of programmed learning in the study of techniques of writing staffage, in 
particular, the image of the sacred garments of the characters. 

Key words: technology of programmed learning, the artists of sacred art, techniques of writing staffage.
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Метою статті є з’ясування можливостей програ-
мованого навчання під час опанування майбутніми 
художниками сакрального живопису прийомів доліч-
ного письма.

На необхідність реалізації програмованого нав-
чання вказувала Марія Соколова – відомий іконопи-
сець ХХ століття. З її ім’ям пов’язують відродження 
давніх традицій сакрального живопису на пострадян-
ському просторі. Так, М. Соколова вважала, що як 
дитина вчиться читати по буквах, так і іконописцям-
початківцям необхідно спершу копіювати окремі еле-
менти, з яких «складається» ікона [9].

Досліджуючи формування майстерності художни-
ка-іконописця у вищій професійній школі, основою її 
формування П. Гусєва вважає адаптивно-орієнтоване 
навчання та копійно-комплексне навчання (виконан-
ня основних елементів іконописного пейзажу, одягу  

Однією з інноваційних технологій, яку використо-
вують у професійній підготовці майбутніх художників 
сакрального живопису є технологія програмованого 
навчання, що за певних умов може сприяти форму-
ванню професійної компетентності останніх.

Програмоване навчання застосовують для того, 
щоб частково усунути недоліки традиційного навчан-
ня. Сутність цієї технології містить навчання з вико-
ристанням заздалегідь розробленої програми управ-
ління процесом засвоєння знань, формування вмінь та 
навичок (навчанням або самонавчанням). Програма є 
регулятором дії студента, а тому може бути орієнто-
вана на ту частину процесу професійної підготовки 
майбутнього художника, що пов’язана з вивченням (за 
заздалегідь відомим і перевіреним правилам) певного 
кола теоретичних знань і формування професійно- 
практичних умінь.



15

НАУКА – ПРАКТИцІ

дослідників, залежно від обрання певного прийому 
письма, в іконі по різному розкрито ідею передачі 
божественного світла [7]. Спеціалісти відзначають, 
що іноді у творах сакрального живопису ми можемо 
спостерігати такий ефект: нібито одяг світиться зсе-
редини. Світло – це те, про що постійно наголошує 
світу ікона. Відома святоотцівська формула говорить, 
що Бог став людиною, щоб людина могла стати богом. 
Сутністю сакрального образу є зображення Бога, Дже-
рела світла, Який втілився аби людина, яка перетво-
рилася та стала причетною до божественного світла. 
Світло є головним сюжетом ікони. Тому одяг священ-
них персонажів – це не звичайна матеріальна тканина, 
а преображена, нематеріальна, дорогоцінна [4].

Викладанню прийомів долічного письма необхід-
но приділяти особливу увагу. Доречно використовува-
ти технологію програмованого навчання, яка повинна 
формувати способи дій за зразком. Відповідно до цієї 
технології, студенти матимуть змогу ознайомитись з 
поетапним виконанням того або іншого прийому доліч-
ного письма. Для цього застосовують наочні матеріа- 
ли, що відображають послідовність письма за певною 
технікою з коментарями викладача. Наприклад, сту-
дентам пропонують скопіювати одяг священних персо-
нажів. Завдяки поетапному виконанню студенти мають 
нагоду засвоїти характер розташування складок, спро-
бувати написати фрагменти у різній колористичній 
гамі. Одна робота може виконуватись в більш холодно-
му колориті, друга – в теплому. Також особливу увагу 
необхідно приділити техніці виконання негативних і 
поліхромних пробілів, які використовують під час до-
лічного письма. Письмо одягу священного персонажа 
іконного образа показати у наступній послідовності:

Перший етап. На ньому студенти мають виконати 
гризайлевий підмальовок одягу обраного персонажа. 
Мета етапу полягає в тому, щоб побудувати фрагмент, 
намітити рух складок одягу, розібрати основні світло-
тіньові співвідношення. Для гризайлевого підмальов-
ку можуть бути використані такі фарби: охри, сієни, 
умбри, марси тощо. Вже на першому етапі викону-
ються притемнення та опис зображення.

Другий етап. Перший пробіл. Пробіл – це перше 
висвітлення. Іноді він темніший за розкриш (основу). 
Такий пробіл називають негативним. Також він може 
бути поліхромним – виконаним іншим ніж основа ко-
льором, що часто додає до роботи тепло-холодність. 
Необхідно звернути увагу, що перший пробіл – най-
ширший і закладає основу всього світло-тіньового 
співвідношення. Наступні пробіли пишуть зазвичай у 
межах першого.

Третій етап. Другий пробіл. На цьому етапі за 
рахунок підсилюється об’єм одягу. Може спостеріга-
тись більш контрастне звучання з підсиленням поліх-
ромії або пробіл будують на легкому, ледь помітному, 
нюансному переході.

Четвертий етап. Третій пробіл. На цьому етапі 
ми маємо справу з деталізацією основних площин 
висвітлень. Крупні пробіли діляться на більш дрібні, 
підсилюється об’єм складок. Більш крупні площини 

персонажів, різних іконописних образів), що реалізується 
за допомогою технології програмованого навчання [3].

Погоджуючись з підходами І. Безіної [1], П. Гусє-
вої [3], Е. Серапіонової [8]; О. Шаляпіна [11], вважає-
мо, що програмоване навчання доцільно застосовува-
ти на початкових стадіях навчального процесу, який 
складається зі стійких закономірних етапів та може 
бути зафіксовано у вигляді програми. Вона повідомляє 
майбутньому художнику сакрального живопису, в яко-
му порядку необхідно виконувати навчальні практичні 
вправи під час опанування техніки іконопису та тех-
ніки монументального сакрального живопису, копію-
вання чи створення творів сакрального живопису.

Засвоєння навчального матеріалу відбувається на 
репродуктивному та алгоритмічному або реконструк-
тивному (застосування й відтворення раніше засвоє-
них способів дій у чітко визначеній ситуації і заданою 
метою) рівнях.

Перевагами програмованого навчання є детальне 
викладення необхідних для навчання понять, дроблен-
ня навчальних матеріалів на взаємопов’язані блоки ін-
формації, а також детальне розкриття змісту. Кожну 
дію студента регулює кінцева система простих правил 
переходу, що сприяють досягненню цілей навчання. 
Результативність програмованого навчання передба-
чає повну успішність студентів, якої досягають завдя-
ки точному врахуванню індивідуальних пізнавальних 
особливостей студента та можливості регулювання 
процесу навчання [11]. Отже, технологія програмова-
ного навчання містить елементи модульно-рейтинго-
вої технології, що відображається у побудові змісту 
навчання – його дроблення на окремі модулі.

Підготовка художника сакрального живопису за-
вжди передбачала проходження певних етапів. Зобра-
ження на іконі традиційно розподіляють на долічне та 
лічне письмо. Долічне письмо – це частина іконопис-
ної роботи, що виконується до етапу лічного письма 
(написання облич та відкритих частин тіла священних 
персонажів), – зображення пейзажу, фону, архітекту-
ри, одягу. В давньоруському мистецтві долічне пись-
мо виконували одразу декілька майстрів. Решту робо-
ти доручали досвідченим іконописцям – «лічнікам», 
ізографам [2]. За цим принципом учні спочатку опа-
новують техніку долічного письма, а згодом – лічного.

В основі долічного письма міститься техніка по-
ступового висвітлення. Беруть основний колір тієї 
частини твору, з яким ведеться робота. Для трикрат-
ної прописки його тричі розводять білилами: спочатку 
небагато білила, потім – більше і, наостанок, – майже 
саме білило. З кожним наступним кроком зменшуєть-
ся площа кольорового пробілу [4].

На давніх іконах часто видно три послідовних 
прописки. На образах більш пізнього періоду можна 
зустріти п’ять і більше пробілів. Такі прописки під 
час роботи могли додатково вкривати напівпрозори-
ми шарами основного кольору для отримання ефекту 
м’якого, пластичного письма.

Окрім суто технічної сторони, використання різ-
них прийомів письма маємо й інший аспект. На думку 
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ті. Різноманітні прийоми письма, подані у плетапній 
послідовності з коментарями науково-педагогічно-
го працівника, ознайомлюють студента з основами  
моделювання долічного письма у сакральному  
живописі;

 – відбувається формування практичних умінь та 
навичок розв’язання нескладних професійних завдань 
на початкових стадіях навчання з технік іконопису та 
монументального сакрального живопису в процесі 
опанування різних технік та прийомів письма;

 – врахування індивідуальних пізнавальних осо-
бливостей студента та можливості регулювання про-
цесу навчання дає змогу студентам усвідомлювати 
можливості, обрати більш відповідний до власної 
манери письма. Відбувається ефективне навчання са-
моврядуванню, самоконтролю та корекції власної на-
вчальної діяльності.

Отже, застосування технології програмованого 
навчання надає можливість за рахунок організації 
поетапного засвоєння майбутніми художниками са-
крального живопису теоретичного навчального мате-
ріалу та формування репродуктивних умінь та нави-
чок виконання практичних професійно-орієнтованих 
завдань (переважно виконавчого характеру). Також це 
активізує пізнавальну діяльність студентів, формує 
спонукальні мотиви до опанування обраної професії, 
закладає підґрунтя для подальшого професійно-твор-
чого розвитку і самовдосконалення.

Програмоване навчання не применшує функцій 
науково-педагогічного працівника, не знижує його 
впливу на навчальний процес. Такий підхід навпаки 
вимагає працювати над створенням системи питань 
і задач, що передбачає конструювання відповідей.  
За цих умов він може активно впливати на хід нав-
чального процесу, успішно реалізовувати індиві- 
дуальний підхід у навчанні [6].

Таким чином, застосування технології програмова-
ного навчання дає змогу за рахунок організації поетап-
ного засвоєння майбутніми художниками сакрального 
живопису теоретичного навчального матеріалу сфор-
мувати уявлення про особливу роль прийомів письма в 
сакральному живописі, завдяки якому передається ідея 
преображення земного буття, причетності зображеного 
персонажа до божественного світла. Під час виконан-
ня практичних професійно-орієнтованих завдань фор-
муються репродуктивні вміння та навички виконав-
чого характеру з активним самоконтролем, що надає 
майбутнім художникам сакрального живопису мож-
ливість опанувати прийоми долічного письма і вия- 
вити більш доречні для власної манери письма при-
йоми. Активізується пізнавальна діяльність студентів, 
формуються спонукальні мотиви до опанування обра-
ної професії, закладається підґрунтя для подальшого 
професійно-творчого розвитку та самовдосконалення.

пробілів пишуть на більш виступаючих, і, відповід-
но, більш освітлених частинах одягу. В сторону тіні 
пробіла звужуються та подрібнюються. Пробіл вико-
нують за рахунок розбілення попереднього.

П’ятий етап. Решта пробілів. На цьому етапі 
виконують четвертий, за потреби, – п’ятий пробіли 
тощо. Останні пробіли – білильні, розташовуються 
на більш освітлених частинах одягу. Вони створюють 
ритм бліків, що підкреслюють рух тканини та покли-
кані передати пластичність форми. Кожний наступ-
ний пробіл менший по площині за попередній.

Шостий етап. Притемнення та опис зображення. 
Для поглиблення основного тону в тінях та для надан-
ня більшого об’єму фігурам, тонкими напівпрозорими 
шарами наносять більш темну фарбу. Вона створює 
ефект поступового переходу від темних місць до більш 
світлих. Колір тіньової частини одягу може відрізнятись 
від кольору основи. Також на цьому етапі уточнюєть- 
ся опис зображення, ставляться фінальні акценти.

Прийоми виконання пробілів та накладення при-
темнень упродовж розвитку сакрального живопи-
су постійно змінювались. Наприклад, починаючи з 
XVII ст., притемнення для підсилення об’ємності зо-
браження переважають за кількістю висвітлення [12].

Програмоване навчання є інновацію-модерні-
зацію, що спрямована на досягнення гарантованих 
результатів. Цей процес передусім передбачає пере-
давання студентам знань та формування способів дій 
за зразком, зорієнтований на високоефективне репро-
дуктивне навчання. Однак творчі завдання не дають 
змогу запрограмувати значну частину роботи майбут-
нього художника сакрального живопису.

Можливості технології програмованого навчан-
ня під час опанування майбутніми художниками са-
крального живопису прийомів долічного письма такі:

 – за рахунок педагогічної майстерності науково-
педагогічного працівника у студентів формується ін-
терес до предмета навчання та зацікавленість, тобто 
спонукальні мотиви до опанування обраної професії; 
виникає можливість визначення особистісного сенсу 
навчальної діяльності та ціннісних орієнтирів обра-
ної професії, формується уявлення про особливу роль 
прийомів письма у сакральному живописі, оскільки 
воно передає основну ідею преображення земного 
буття, причетності зображеного персонажа до боже-
ственного світла;

 – завдяки організації навчання, коли студенти 
не можуть зробити наступний крок в оволодінні зна-
ннями, не опанувавши попередні, що досягається за 
рахунок розподілу начального матеріалу на невеликі 
порції, які розташовуються у точній логічній послі-
довності та мають зворотний зв’язок, відбувається 
нагромадження теоретичних знань, що надають мож-
ливість використовувати їх у професійній діяльнос-
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