
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Живопис – це поезія, яку бачать,  

А поезія – це живопис, який чують… 

Леонардо да Вінчі 

Світлана Борисівна Телець 
народилася та проживає в м.Вінниці. Відмінно  закінчила  ОГХУ 

ім. Грекова (Одеса) живописне відділення і будівельний технікум по 

спеціальності «проектування будівель та споруд». Працює в техніці 

олійного живопису, батику, графіки. 

Світлана Борисівна являється засновником  дитячо-

молодіжного Центру «Барви України», який працює  в напрямку 

творчого розвитку  та популяризації українського мистецтва. У 2009 

році художниця відкрила першу приватну галерею «Драбина» в 

історико-культурному заповіднику с.Буша (Вінницька обл.).  

Більше 10 її учнів увійшли у фонд «Україна» Л.Кучми. Вони презентовані в номінації «Кращі юні 

митці України». Роботи учнів були представлені на виставках у Франції, Данії, Польщі, Іспанії, 

Америці та пострадянських країн. Світлана має персональні виставки у Харкові, Києві, Вінниці, 

Франції та ін., є учасником всеукраїнських виставок та пленерів.  

Брала участь в обласних  всеукраїнських та міжнародних виставках та пленерах. Роботи 

знаходяться в музеях та приватних  колекціях: 

- Ізраєля -  графічні нариси містичних портретів; 

- Японії - сучасні полотна для інтер’єру; 

- Америки - «графіка квітів»; 

- Німеччини - серія «Дикий виноград» та ін; 

- музеях  м.Вінниці та  Києва … 

Робота «Жінка дощу» знаходиться в колекції картин у екс-лідера 

групи «Земляни» Сергія Скачко. Ця картина увійшла в п’ятірку 

містичних робіт світу. На картині зображена дівчина в чорному плащі і 

в чорному капелюсі. Містика в тому, що ця картина виявилася 

нещасливою для всіх її володарів. Її перекуповували 3-4 рази і всі 

господарі скаржилися на відчутний на собі погляд цієї дівчини, 

містичний страх і жах, що переслідують їх неприємності. У підсумку 

картина знову і знову поверталася до господині. Та, поміркувавши, 

зізналася, що малювала картину в період депресії, всі свої погані емоції 

вона, мабуть, перенесла на картину.  

В нашому закладі відбулася зустріч із художницею, під час якої 

Світлана розповіла історію створення свої робіт, зізналася в містичності 

деяких полотен та надала практичні поради вихователям по роботі з 

дітьми із зображувальної діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТНІ ХУДОЖНИКИ ВІННИЦІ 



 

 

Якщо ваш малюк часто хвилюється, що не вміє малювати, або 

малюнок виходить не таким, як він очікував, запропонуйте дитині не 

малювати за зразком, а скористатися альтернативними техніками 

малювання, які захоплять його і стануть відмінними мотиваторами 

для творчості! Пропонуємо вам 0 варіантів нетрадиційних технік 

малювання для дитини, які відкриють його індивідуальність. 

Паспарту 

У цій техніці малювання для дітей, недбалі «маляки» дитини вставляються 

в лист з вирізаною формою тварини, дерева, квітки і т.д. Вам потрібно вирізати шаблон, наприклад, у 

вигляді ромашки і накласти зверху на мазанину малюка. Таким чином непримітний малюнок стане 

частиною особливої ідеї. 

Фротаж 

Аркуш паперу потрібно покласти на плоский рельєфний предмет і 

заштрихувати кольоровим олівцем його поверхню. У вас вийде гарна 

картинка-відбиток з силуетом предмета-підкладки! Діти, які намагалися 

малювати на столі з рельєфного дерева, напевно знають, що іноді ця техніка 

«підключається» в малюнок зовсім випадково. 

Повітряні фарби 

Для приготування такої фарби змішайте в 

невеликому посуді: 250 г борошна, 0,5 ч.л. соди, 

0,5 ч.л. лимонної кислоти, пару крапель харчового барвника,1 ст. л солі. 

У посуд з інгредієнтами влийте трохи води, щоб фарба вийшла потрібної 

густоти. Нанесіть фарбу на щільний картон пензлем або ватяними 

паличками. Поставте малюнок в мікрохвильовку на 20 - 30 секунд, поки 

маса не підсохне. Час сушіння залежить від того, наскільки ваша фарба 

вийшла густою і який її шар ви зробили на малюнку. Простежте, щоб 

картон не містив синтетичних матеріалів і плівок. Вибирайте або самий звичайний його варіант, 

або візьміть кольоровий щільний папір. 

Мармуровий папір 

Для цієї техніки малювання знадобиться піна для гоління, акварельні 

фарби або харчові барвники, плоский посуд, папір, скребок. Товстим 

шаром нанесіть на будь-який плоский посуд піну для гоління. Зробіть 

насичений розчин кожного кольору фарби за допомогою води - розбавте 

барвники до рідкого стану. Візьміть піпетку (або просту кисть) і капніть 

кілька крапель фарби різних відтінків на шар піни. Пензлем розмажте 

фарбу по поверхні, намагайтеся робити це так, щоб виходили гарні лінії і 

форми. Це етап можна вважати самим творчим і цікавим! Прикладіть 

зверху на таку піну з візерунком чистий аркуш паперу. Покладіть лист на плоску поверхню і зніміть з 

нього всю піну шматочком картону. Під піною ви зможете побачити незвичайні мармурові розводи, 

схожі на північне сяйво! Тепер потрібно покласти картинку в сухе місце на 2 години, щоб вона 

підсохла. 

Мильний живопис 

Змішайте фарби з декількома каплями звичайного 

рідкого мила, потім наносьте пензлем на папір. Ви 

побачите, що з фарби з'являються маленькі мильні 

бульбашки, які створюють красиву фактуру малюнка.  

 

 

 

 

ВЧИМО ДІТЕЙ МАЛЮВАТИ:  
5 унікальних технік, доступних кожній дитині 



 

 

 

Борис Неменський розповідав “...вимогу розрізняти до 250 кольорів пред'являють до 

робітників при прийомі на роботу японські підприємці, вважаючи це вміння необхідною умовою 

якісності виробництва.“  

Тому вправи для розрізнення кольорів є обов'язковим елементом освітньої програми в японських 

школах. Можливо, японці мають рацію, і таке тонке розрізнення кольорів дозволяє відкрити для себе 

нові аспекти речі і світу в цілому. 

Кольори … Вони оточують нас всюди. Ми приймаємо їх як щось буденне і само собою 

зрозуміле, ніколи не замислюючись, чи впливають вони на нас, на наше сприйняття світу, на нашу 

підсвідомість і настрій. Часто саме колір стає визначальним фактором при виборі способу життя, 

кар’єри, при прийнятті будь-яких рішень чи дій. 

Нижче наведено кілька вельми цікавих фактів про кольори, про які мало хто знає: 

 Чоловіки дивляться на червоний колір не так як жінки. Жіноча половина людства може 

відрізнити бордовий від яскраво-червоного або ліловий від малинового і безліч інших відтінків, у той 

час як чоловіки бачать просто червоний колір. 

 Автомобілі сріблястого кольору найбільш безпечні. Збираючись купувати новий автомобіль, 

зверніть увагу не тільки на його потужність, комплектацію і зручність, але також на колір. Доведено, 

що автомобілі сріблястого кольору найбільш видні на дорогах, як у денний, так і в нічний час доби, а 

відповідно, завдяки цьому, вони менше схильні до ризику потрапити в аварію або небезпечні ситуації 

на дорогах.  

 Рожевий колір найкраще заспокійливий. Вчені з’ясували, що улюблений колір Барбі і всіх 

блондинок планети надає сприятливу заспокійливу дію, тому нерідко рожевим забарвлюють стіни в 

психіатричних лікарнях і в’язницях. Він заспокоює нерви і призводить думки в позитивне русло. 

 Найпопулярнішим кольором у світі є синій. Близько 40% людей називають своїм улюбленим 

кольором саме синій. На другому місці знаходиться фіолетовий колір, який набрав 14%. 

 Хроматофобія - хвороба сучасного суспільства. Боязнь кольорів, або хроматофобія, 

проявляється у людей зайвою бурхливою реакцією на деякі кольори, розладом, а іноді і зовсім 

повним виключенням-якого кольору з життя. Нудота, задишка, запаморочення, відчуття паніки та 

занепокоєння, підвищення тиску і частоти серцевого пульсу, озноб - ось лише кілька симптомів 

хроматофобіі. Але, на щастя, вона, як і інші фобії сучасного світу, лікується. 
 

 

 

 

Простіше і швидше всього виготовити святкові вітальні листівки з паперу. Для цього потрібно 

приготувати: 

• червоний або рожевий двосторонній 

кольоровий папір; 

• ножиці; 

• олівець; 

• фломастери; 

• для прикраси: бантики, стрічки, клей або 

безбарвний лак, блискітки (глітер), намистини... 

Можна на кольорових аркушах намалювати сердечка і 

запропонувати дітям їх акуратно вирізати, а можна і ескіз довірити 

дитині відразу. Не забудьте провести пунктиром ледь помітну лінію 

посередині листівки, щоб малюк зміг скласти її «книжкою». Потім 

разом напишіть фломастерами поздоровлення та визнання, що у свято 

ваша дитина віддасть комусь рідному або друзям…. 

Таку листівку можна прикрасити намальованими зірочками, 

присипати глітером, попередньо капнувши трохи клею. Можна 

приклеїти бантик, складений з стрічок, або ще декілька паперових 

сердечок поменше. Одним словом, дозвольте фантазії розгулятися 

- ваш малюк обов'язково залишиться задоволений результатом 

спільної творчості. 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…. 

РОБИМО «ВАЛЕНТИНКИ» З ДІТЬМИ З ПАПЕРУ 


