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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Тема № 5 Техніки виконання рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів,    

                  настінних панно. 

УРОК: 48 

Тема: Техніка виконання петриківського розпису 

Мета: 

 Ознайомлення з поняттям розпис, історія виникнення розписів, декоративні 

розписи предметів, техніки виконання розписів. 
 Вивчити способи інсталяцій вітрин, визначити послідовність виконання 

підготовчих робіт; 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

 МАТЕРІАЛ ТА ЙОГО ПІДГОТОВКА 

Щоб намалювати петриківський орнамент, треба мати цупкий папір, фарби, кілька 

саморобних пензликів, склянку для води, плоску фарфорову тарілочку для палітри, 

м’який олівець (М, 2М).  

Слід пам’ятати, що для збереження основних властивостей кольорів не треба 

змішувати більше двох-трьох фарб, не користуватися білилами, не захоплюватися 

чорною фарбою.  

Пензлики – «котячки» – можна зробити самому. Для їх виготовлення потрібні 

котячі шерстинки, які збирають у пучечок і туго прив’язують звичайною ниткою до 

дерев’яного держальця. Такі пензлики добре набирають фарбу і легко підкоряються 

ледь помітному руху руки під час малювання. Котячі шерстинки вистригають на грудях 

тварини, де шерсть найпухкіша. Пучечок для пензлика набирається з двох-трьох 

вистригів. Спершу новий сухий пензлик має вигляд квачика (віничка), але поступово 

його доводять до потрібної форми, вибравши зайві волосинки. У зволоженому стані всі 

волосинки пензля зібрані в гострий кінчик.  

Треба дотримуватись зазначених правил розміщення матеріалів та інструментів на 

робочому місці (столі). Робоча ділянка повинна бути вільною. Тут розташовують 

матеріал, на якому будуть малювати, а також палітру та пензлики.  

Перед собою кладуть палітру. З лівої сторони кладуть ганчірку для витирання 

пензликів. В правому куті стола розміщують фарби, підставку для пензликів. Усі 

предмети повинні знаходитись у межах витягнутої руки, щоб їх можна було легко 

дістати, не підіймаючись.  

Щоб зберігати правильну форму пензлів, після роботи їх миють з милом, 

промивають чистою водою і загортають у м’який папір.  

Починаючи з першої вправи, з першого вивчення основ петриківського розпису 

необхідно ознайомитися з властивостями фарб, з основними кольорами спектра, 

теплими та холодними тонами, з гармонійним поєднанням кольорів.  

Існує 4 групи гармонійних поєднань кольорів:  

однотональні – додавання в один хроматичний колір чорного або білого кольорів;  

споріднені – це групи кольорів жовто-червоних, червоно-синіх, синьозелених, 

зелено-жовтих кольорів;  



споріднено-контрастні – це групи зелено-червоних, жовто-синіх, червонозелених, 

синьо-жовтих кольорів;  

контрастні – це групи кольорів, розташованих у протилежних четвертях.  

Малювання елементу «зернятко» Найпростішим і найпоширенішим елементом 

петриківського розпису є «зернятко». Елемент називається так тому, що подібний до 

зернятка яблука, груші тощо. За допомогою тільки «зернятка» створюють всі 

орнаментальні мотиви. Для виконання мазка «зернятко» беруть м’який пензлик – 

«котячку» – з гострим кінчиком і акварельну, гуашеву чи темперну фарбу, яку розводять 

водою в окремій невеличкій посудині. Фарба має бути доволі густою, щоб мазок вийшов 

виразним із чітко окресленим контуром. Набравши на пензлик фарбу, роблять на папері 

відбиток. Спочатку дотикаються до паперу гострою частиною пензлика, а потім 

притискують п’ятку, тобто найширшу його частину. Щоб збільшити розмір мазка, 

потрібно після гострого вусика кілька міліметрів протягнути пензлик і тоді притиснути 

п’яткою. Для виконання більших за розміром мазків можна використовувати більші 

пензлики. Найпростіші вправи – малювання «зернятка» по вертикалі, по горизонталі, 

під кутом.  

Малювання елементу «кривеньке зернятко» «Кривеньке зернятко» – мазок дуже 

подібний до «зернятка». Він широко використовується для малювання пелюсток квітів, 

листя, пуп’янків та інших елементів орнаменту. Мазок виконують так: на пензлик 

набирають фарбу, притискують кінчик пензлика до паперу, трохи протягують з легким 

поворотом ліворуч чи праворуч і знову притискують п’яткою пензлик до аркуша.  

Малювання елементу «травичка» Цей елемент використовують для оздоблення 

композицій. Виконують його наступним чином: біля вертикальної лінії під гострим 

кутом «котячкою» наносять вусиками донизу «зернятка», розташовуючи їх одне 

навпроти одного. Цей елемент повинен нагадувати травичку, билинку тощо. 

 Малювання елементу «колосок» «Колосок» виконують «котячкою». По обидві 

сторони від вертикальної лінії під гострим кутом наносять «зернятка» вусиками догори. 

Розташовувати мазки необхідно один навпроти одного. Цей елемент нагадує 

зображення колоска. 

 Малювання елементу «пірчасте листя» Елемент «пірчасте листя» виконують 

наступним чином: по обидві сторони від вертикальної лінії наносять «кривенькі 

зернятка» з видовженими вусиками, утворюючи майже однакові групи з таких мазків. 

Інтервали між групами бажано робити теж однакові.  

Малювання елементу «пуп’янок» З двох мазків «кривеньке зернятко» роблять 

напіврозкриту квітку – «пуп’янок». Мазки сполучають округлою частиною так, ніби 

вусики тягнуться з однієї точки. Бажано розташувати «пуп’янки» на однаковій відстані, 

повертаючи їх вусиками щоразу в протилежний бік.  

Малювання елементу «горішок» або «повний пуп’янок» Кожний «повний 

пуп’янок» або «горішок» роблять з двох більших мазків «кривеньких зерняток» та двох 

менших мазків «зерняток», які розміщують в середині.  

Малювання простого стрічкового орнаменту. Готові «горішки» сполучають між 

собою тоненькою хвилястою лінією. Цей елемент можна назвати простим стрічковим 

орнаментом, оскільки його використовують для оздоблення інтер’єрів у вигляді фризу. 

Малювання елементу «три пари «кривих зерняток» Із спарених «кривих 

зерняток» – «пуп’янків» – малюють своєрідну квітку, сполучивши до центру три пари 



«кривих зерняток». При виконанні цього елементу необхідно звернути увагу на розмір 

квітів, відстань між ними, колір.  

Малювання елементу «трипелюсткова квітка» Зі спарених «кривих зернят» – 

«пуп’янків» – малюють трипелюсткову квітку, сполучивши в центрі три пари «кривих 

зерняток». Вона відрізняється від «горішка» тим, що вусики кожного мазка повинні 

бути спрямовані до центру квітки. Малюють кілька вертикальних стрічок – одну квітку 

за одною, щоразу змінюючи нахил квітки з різноманітними проміжками між 

малюнками. Щоб композиція виглядала привабливо, бажано всі елементи виконувати 

однакових розмірів.  

Малювання «бігунця» Виконання «бігунця» потребує деяких вмінь. Щоб 

намалювати «бігунець», необхідно трипелюсткові квіти сполучити легкою хвилястою 

лінією, обабіч якої мають бути розташовані листочки з довгими вусиками. 

 Поєднання «кривих зерняток» із «зернятками» Підвусиками кожної квітки 

малюють «зернятка», розташовуючи їх симетрично до центру. Утворюється зовсім нова 

квітка. Сполучивши квітки хвилястою лінією, маємо «бігунець».  

Малювання «цибульки» «Цибульку» малюють як «перехідним мазком», так і 

звичайним. Спочатку виконують праворуч і ліворуч мазки, які визначають розмір 

елементів, послідовно завершуючи малюнок, а потім темнішим кольором проводять 

прожилки. Розпис повинен бути виразним, мазки плавні, розміщені симетричнодо 

середньої лінії. Малюють «цибульку», використовуючи пензлик з білячого хутра. 

Малювання елементу «ягідки» Грона калини, винограду, горошок тощо в 

декоративному розписі малюють кінчиком пальця або за допомогою підручних 

приладів. Гілочки є допоміжними елементами складної композиції.  

Малювання «перехідного мазка» Для «перехідного мазка» характерний 

неповторний ефект плавного переходу одного кольору в інший. Виконують «перехідний 

мазок» наступним чином: на кінчик пензля набирають темну фарбу. Потім кінчиком 

пензля набирають фарбу світлого тону і роблять перший мазок: тягнуть світлий вусик. 

Поступово з’являється темний відтінок у широкому кінці мазка, який при завершенні 

стає зовсім темним. Повернувши пензлик на 120°, роблять другий мазок, так само можна 

зробити і третій. Після цього пензлик миють у воді і все повторюють спочатку. 

Перехідним мазком малюють квіти, птахів, пейзажі. Якщо за основну фарбу взято 

світлий тон, то на кінчику буде темний, і навпаки. Пензлик найкраще брати білячий. 

Малювання простих композицій, які складаються із «зерняток» та «кривеньких 

зерняток» Щоб намалювати нескладні композиції із «зерняток» і «кривеньких 

зерняток», спочатку потрібно олівцем намітити місце та розміри квітки, напрямок 

розміщення стебла, напрямок основних листків. Потім – намалювати квітку. Вона може 

складатися тільки із «зерняток», розміщених по колу. У цьому випадку «зернятка» – це 

пелюстки квітки. Кількість їх може бути довільною: шість, вісім тощо. У квітці можна 

поєднати «кривенькі зернятка» і «зернятка» або використати лише «кривенькі 

зернятка». Листки малюють «кривенькими зернятками» різних розмірів, розміщених у 

певному порядку. Листки можуть бути як простої форми, так і складної. 

Малювання різноманітного листя Листочки – це елементи, в яких поєднуються 

різні варіанти виконання мазків «зернятко» і «криве зернятко» у формі листків Також 

листки виконують «перехідним мазком». Використовують пензлики з білячого хутра. 

Спочатку намічають напрямок розміщення середньої лінії листка, потім – загальну 



форму, після цього малюнок виконують фарбою. У природі листки симетричні, 

посередині вони розділені лінією симетрії. На малюнках ця симетрія здебільшого 

умовна, а середня лінія не завжди пряма, доволі часто її малюють кривою у вигляді дуги. 

Більшість листків по контуру мають зубці. Тому в процесі малювання листків пензлик 

слід ставити кінчиком до контуру листка і повторювати мазки слід за формою листка. 

Виконання простого рослинного орнаменту Навчившись малювати окремі 

елементи петриківського розпису, поступово переходять до виконання простих 

рослинних орнаментів. Орнамент – це ритмічне повторення одного або кількох 

елементів. Розміщуватися вони можуть по прямій лінії – тобто в стрічку, по колу тощо. 

Орнамент малюють із квітів та листків простої форми. А квіти та листки – «зернятками» 

і «кривенькими зернятками». Розміщення елементів орнаменту намічають олівцем, а 

потім виконують фарбами.  

Виконання складних елементів петриківського розпису Петриківський розпис 

багатий на складні елементи, як щодо рисунка, так і щодо кольорового вирішення. Такі 

елементи, як правило, займають центральні частини малюнків. Це в основному квіти, 

птахи, тварини тощо. Квіти в більшості випадків симетричні і складаються з багатьох 

деталей. Щоб виконати такі малюнки, можна спочатку зробити підготовчий рисунок, 

який починається із розміщення цих елементів на аркуші, знаходження його основних 

розмірів – висоти і ширини, загальної форми, співвідношення деталей. Коли такий 

підготовчий малюнок виконано, можна малювати фарбами.  

Малювання птахів. У петриківському розписі важливе місце займають зображення 

птахів. Птахи – павичі, півні, зозулі тощо – відзначаються декоративністю, багатством 

кольору. Вони, як правило, займають центральне місце у творах петриківських майстрів. 

Зображення птахів відповідає технічним і колористичним прийомам народного розпису. 

Виконання малюнка із зображенням птаха – це складний процес, який умовно можна 

розділити на чотири етапи. Перший – знаходження загальної форми птаха, характерної 

пози, співвідношення частин. Тому на першому етапі рисунок виконують олівцем. На 

наступному етапі тонують кольором силует птаха. Колір птаха залежить від кольорової 

гами композиції в цілому. Третій етап – малювання пір’я, тулуба, крил, хвоста. 

Четвертий – моделювання голівки птаха, малювання ока, дзьобу, декорування тулуба, 

хвоста, крил. Темною фарбою підкреслюють ті деталі, які хочуть виділити. Їх малюють 

світлим кольором.  

Виконання пейзажу у петриківському розписі Щоб виконати пейзаж у 

декоративному розписі, спочатку тонують силуети дерев, а потім малюють гілки. 

Оточення дерева, тобто землю, небо малюють хвилястим мазком, що нагадує рельєф 

місцевості та форму хмарки на небі.  

Зображення постатей людей у декоративному петриківському розписі 

Зображення людейу розписах перебуває здебільшого у статичній динаміці. Розміщують 

фігури на розписах або у профіль, або в анфас. Якщо розглянути декоративні розписи 

Н.Білокінь, то легко помітити, що фігури жінок розміщені у профіль, вони дуже спокійні 

й монументальні. Але, незважаючи на застиглість фігур дівчат, усе оточення – квіти, 

рослини, калина, стебла – виконані так, що відчувається внутрішній рух. Кольори 

розписів яскраві та звучні, тут багато червоного і зеленого, вони заповнені пульсуючим 

світлом. Створюються такі розписи спочатку в уяві, а потім на папері.  



Щоб виконати петриківський декоративний розпис з використанням зображення 

постатей людей, потрібно спочатку намітити головні елементи розпису, тобто фігури 

людей, а потім створювати декоративний фон – квіти, листя, плоди тощо. Елементи 

повинні і колоритом, і формою створити одну цільну завершену композицію.  

Оволодівши елементами петриківського розпису, можна розпочинати роботу 

над створенням композиції. Перш ніж виконати композицію в кольорі, потрібно 

намалювати схему майбутнього малюнку олівцем: спочатку малюють основні елементи, 

що тримають усю композицію (найкрупніші квіти та листочки, цілісні гілки з ягодами, 

птахи тощо), а потім – дрібніші. Закінчують композицію різноманітними травинками, 

вусиками, колосочками – це є ажурне доповнення. Якою б не була композиція за 

побудовою, симетричною або асиметричною, вписаною в квадрат, коло або трикутник, 

необхідно дотримуватись структурної та кольорової рівноваги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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