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equivalents of «сидюк», «седюшник». Also, the development of youth slang is 

also promoted by social networks. Social network is an integral part of our life, 

it has created a special informal vocabulary that already exists, has been formed 

and firmly entered into our lives. 

One of the special features of youth slang  is its propensity to the language 

game, whereas young people often use a word-play for forming of new slang-

words. Propensity to the pun also represents the requirement of young people in 

self-expression. For example, the word brickberry, that is combination of two 

words brick (цеглина) and berry (ягода). This term is used by young people as 

the name of old unfashionable telephone that is temporal replacement of broken 

smartphone. For example, «It takes me ten minutes to type a text message on this 

brickberry now that my iPhone broke, but at least I get to pley snake». – «З цим 

горіхоколом / цеглиною змушений витрачати по десять хвилин, щоб 

написати смс. Айфон поламаний, ну хоч у змійку порублюсь». 

To sum up, we can state that in the process of English-language youth 

slang translation a translator adheres to, mainly, two directions – either searches 

of analogical Ukrainian lexical unit that has approximately the same expressivity 

(equivalent translation), or interprets or explains its meaning, that is uses 

descriptive translation. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПАСТОЗНОГО ЖИВОПИСУ 

МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю майбутніми 

вчителями образотворчого мистецтва бути образотворчо грамотними, що 

включає в себе, перш за все, досконалість володіння технічними 

навичками. Образотворча техніка включає уміння володіти 

різноманітними матеріалами та інструментами, знання різноманітних 

технічних прийомів роботи ними, способами їх використання для 

найбільш виразної передачі і художнього вирішення зображуваного. 

Відсутність технічних навичок веде до зниження інтересу до образотворчої 
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діяльності і викликає незадоволення, тому майбутнім вчителям 

образотворчого мистецтва необхідно вивчати різні техніки образотворчої 

мистецтва, зокрема техніки пастозного живопису. 

Вивчення образотворчого мистецтва, зображувальної діяльності та 

мистецтва вцілому цікавила дослідників ще кілька століть тому й водночас 

актуалізується сучасними зарубіжними і вітчизняними фахівцями. Заняття 

образотворчим мистецтвом сприяє всебічній загальній освіті, 

гармонійному розвиткові всіх духовних сил людини (А. Дістервег, 

Я. Коменський, І. Песталоцці,). Щодо методики навчання образотворчої 

діяльності є достатньо цікаві та цінні висновки в працях науковців початку 

і середини ХХ ст. (Т. Комарова, З. Ліштван, Н. Сакуліна, Є. Фльоріна, 

Н. Халєзова та ін.). Сучасні педагогічні технології навчання  

образотворчого мистецтва в Україні розробляють О. Бабенко, 

О. Калініченко, О. Колоянова, С. Коновець, Л. Любарська, М. Резніченко, 

В. Ружицький та ін. Однак проблема є настільки багатоаспектною, що 

потребує подальших досліджень і визначила тему нашої статті – 

висвітлення методичних аспектів вивчення техніки пастозного живопису 

майбутніми вчителями образотворчого мистецтва. 

Пастозна техніка, пастозність (від італ. Pastoso - тістоподібний), 

також корпусні техніка - в живописі техніка роботи щільними, 

непросвічуваними шарами, мазками фарби, іноді створюють рельєфність; 

за значенням протилежна лесуванню. Використовується переважно в 

олійному живописі, так як саме олійні фарби володіють необхідною 

в’язкістю і густотою. У пастозній техніці можна також малювати гуашшю і 

восковими фарбами. в акварелі і темпері вона неможлива. При роботі в 

пастозній техніці замість пензля застосовуються мастихін або просто 

великий палець руки. Пастозні прийоми застосовуються для посилення 

експресивності; крім густого, рельєфного пастозного мазку підкреслює 

форму і рельєфність зображуваних предметів [4]. 

Першими художниками, які почали використовувати пастозну 

техніку живопису, були італійські майстри, які запозичили у нідерландців 

техніку олійних фарб. Вони по сирому грунту писали відразу кольоровими 

лессіровками, в світлі - пастозно, товстим шаром фарби «в підвищеному 

белільному тоні» з надлишком білил [6].  

Яскравими представниками того часу були В. Тіціан («Святий 

Себастьян», «Дож Маркантоніо Тревізані»), Я. Тінторетто («Христос миє 

ноги апостолам», «Сусанна і старці»), Р. Рембрант («Алегорія музики», 

«Нічна варта»), Франс Снейдерс («Рибна лавка», «Натюрморт з лебедем»). 

Пізніше в історії образотворчого мистецтва прослідковується динаміка 

використання техніки пастозного живопису, і не тільки в Європі. Відомі 

російські та українські майстри більш пізнього періоду використовували у 

своїх роботах пастозну техніку. Тут слід згадати багатьох відомих 

художників, таких як Ж. Шарден («Мідний бак», «Трубки і глечик»), 
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К. Брюллов, В. Штеренберг та ін. Інтерес до використання пастозної 

техніки значно посилюється в другій половині XIX ст. Постімпресіоністи 

(П. Сезанн, В. Ван Гог, А. Матісс) збогатили цю техніку, вона і в наш час є 

однією з найпоширінеших технік.  

Оскільки рівень оволодіння майбутніми вчителями образотворчого 

мистецтва є необхідною умовою для формування творчої індивідуальності 

студента, розвитку професійних вмінь [1], то техніка пастозного живопису, 

на наш погляд, повинна заняти чільне місце в структурі занять з живопису.  

Професійне становлення вчителя мистецьких дисциплін зумовлено 

цілісністю й цілеспрямованістю художньо-педагогічної підготовки, 

неперервністю професійного розвитку і самовдосконалення [3]. Теоретико-

методологічні засади мистецької підготовки майбутніх вчителів 

образотворчого мистецтва визначають спрямованість навчально-виховного 

процесу на знаходження смислу художньо-педагогічної діяльності, 

ставлення до професії, самопізнання і самовдосконалення, розвиток 

особистості фахівця, його професійної культури. Розвиток професійних 

якостей, необхідних для викладання образотворчого мистецтва 

проявляється в актах аксіологічного та художньо-педагогічного мислення, 

рефлексії сутності і смислу мистецтва, досвіду спілкування з ним. Разом з 

тим художньо-педагогічний розвиток зумовлений багатьма чинниками: 

мета і зміст професійної підготовки, цільової установки особистості, умови 

за яким відбувається професійне становлення [2]. 

Ефективність навчально-пізнавальної діяльності студентів значною 

мірою залежить від уміння викладачів вдало обирати методи і прийоми 

навчання, зокрема це стосується і мистецьких дисциплін. Тут слід згадати і 

про загальні методи, які можна застосувати у викладі професійних 

дисциплін. Словесні методи навчання, серед яких є бесіда, навчальна 

дискусія, пояснення, інструктаж виконання практичних завдань тощо, що 

реалізуються у формі лекцій, практичних чи лабораторних робіт. Наочні 

методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження. Великого значення при вивченні живописної пастозної 

техніки мають практичні методи навчання, а саме вправи, що сприяють 

формуванню навичок у стандартних умовах: за зразком, інструкцією, 

завданням. 

Метою практичних методів є формування у студентів уміння 

використовувати набуті знання з основ образотворчої грамоти, 

удосконалювати образотворчі вміння і навички під час виконання 

відповідних творчих завдань. Серед них є і демонстрування прийомів 

оволодіння різними художніми техніками [5], зокрема і техніки пастозного 

живопису. 

Великого значення має копіювання живописних творів мистецтва 

художників, які використовували у свої творчості техніку пастозного 

живопису. Навчаючи студентів на копіюванні творів відомих майстрів 
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минулого, які є носіями розуміння і стабільності успадкування розвитку 

образотворчого мови, і, найголовніше, розуміння технології виконання, 

може мати великий навчальний ефект. 

Надзвичайно корисно знайомити студентів з творами образотворчого 

мистецтва, час від часу проводити бесіди у картинній галереї, музеї 

образотворчого мистецтва, організувавши екскурсії, провести творчі 

зустрічі з художниками, працюючих у відповідній техніці. 

Розглянувши методику вивчення техніки пастозного живопису 

майбутніми вчителями образотворчого мистецтва дійшли висновку, що 

студентам необхідно вивчати різні техніки образотворчої діяльності, 

зокрема техніки пастозного живопису, і таким чином уміти володіти 

різноманітними матеріалами та інструментами, мати знання різноманітних 

технічних прийомів роботи ними, способами їх використання для 

найбільш виразної передачі і художнього вирішення зображуваного. 

Розглянуто історію розвитку техніки, яскравих представників та їх твори. 

Проаналізовано основні методи, які застосовуються при вивченні та 

засвоєнні техніки пастозного живопису. Таким чином висвітлено 

особливості відповідної техніки та доведена необхідність подальших 

досліджень у цьому аспекті. 
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