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ОЛЕКСАНДР МУРАШКО – УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК-

ПЕДАГОГ 

 

В історії становлення української художньої освіти особливе значення 

має рисувальна школа М. Мурашка, заснована у 1875 році. На її базі в 1901 р. 

було засновано художнє училище, пізніше – художній інститут, потім – 

Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Учнями 

М. Мурашка були І. Їжакевич, Ф. Красицький, К. Малевич, М. Пимоненко, 

В. Сєров, Г. Світлицький та О. Мурашко, який восени 1913 р. відкрив свою 

студію, що стало помітним явищем у художньому житті Києва. 

У «рисувальних класах», якими керував художник О. Мурашко, було 

проголошено нову вільну й творчу програму, яка базувалася на ґрунті 

суворої, ретельно продуманої системи, що давала серйозні основи 

майстерності [316, с. 198–199].  

Замість традиційних гіпсових моделей уже в молодших класах було 

запроваджено методику малювання з натури квітів, овочів, фруктів тощо. 

Після цього переходили до вивчення й малювання будови людського тіла, 

вчилися рисувати людську голову, писати портрети. Окрім того, учні 

ескізували фарбами на задані теми, вчилися створювати композиції на різні 

сюжети. Стосунки між учнями та викладачами базувалися на любові до 

мистецтва  

і прагненні до знань.  

Великого значення О. Мурашко надавав підвищенню 

загальноосвітнього рівня своїх учнів, запрошуючи з цією метою провідних 

фахівців для читання лекцій з історії мистецтва (мистецтвознавець 

Є. Кузьмін), з естетики (проф. біології Київського університету Святого 

Володимира М. Воскобойников), з анатомії (проф. Р. Гельвіг) [316, с. 200].  

Головним завданням художньої педагогіки О. Мурашко вважав 



виховання творчих індивідуальностей, розвиток живописних обдарувань, 

підвищення майстерності майбутніх художників. Його методична система 

базувалася на особистому художньому досвіді й знаннях, отриманиху 

Петербурзькій Академії мистецтв, а також на володінні прогресивними 

методами шкіл мистецтв Західної Європи (Мюнхенська Академія та школа 

Ашбе). Знання натури і її реальних пластичних форм були для художника 

незаперечними цінностями. Він підкреслював, що саме природа є «головним 

учителем» і її треба серйозно і допитливо вивчати. З цього приводу 

О. Мурашко наголошував: «Будьте в мистецтві, як діти, – щирими і 

безпосередніми» [316, с. 201].   

Важливим у викладацькій діяльності художник уважав виховання 

живописного сприйняття. У своїй методиці він «скеровував око» на колірі 

співвідношення тонів, прагнучи прищепити учням малярську й колірну 

культуру, вміння відтворювати кольором форму, моделювати її. Також він 

був непримиренним до втрати матеріальності, «розхристаності» й неточності 

побудови. Основою всього була міцна система знань, володіння формою, 

рисунком, колірними співвідношеннями, вивіреними на натурі [316, с. 202]. 

Навчальні живописні постановки, фото яких збереглися в архіві, були 

досить цікавими, ставили перед учнями різні складні завдання: побудови 

й відтворення живописної форми при різному освітленні та взаємодії 

повітряного і просторового середовища. Акцентувалася увага на проблемі 

збагаченої колірної пластики, ролі рефлексів, взаємозв’язку тонів 

і напівтонів. Вибираючи характерні моделі, О. Мурашко надавав великого 

значення деталям і компонентам, уміло розставляв колірні акценти, що 

підвищувало їхню привабливість і виразність. Метою портретних постановок 

був розвиток уміння й інтересу до відтворення людських характерів, 

виразності, розкриття образу. Він не повчав, а переконував, розказував, 

показував; умів завжди захопити своїх учнів, підбадьорити, коли не виходило 

завдання і вони зневірювались у собі. Художник підтримував найменший 

прояв справжньої творчості й намагався нічим не обмежувати вільного 



розвитку індивідуальності кожного учня [316, с. 206]. 
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