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Тема № 1 Основні інструменти що використовуються  у художньо-

декоративному розписі. 

УРОК: 6 

Тема: Овальні та пласкі пензлі.  

Мета: 

 Ознайомлення з основними інструментами що використовуються у 

художньо-декоративному розписі, їх види, способи застосування. 
 Вивчити способи оформлення вітрин послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 
                                                        ХІД УРОКУ 

Синтетичні пензлі 

   Синтетичні пензлі прекрасні в роботі, характеризуються хорошим контролем 

над плинністю, високою зносостійкістю, що набагато перевершує зносостійкість 

натуральних пензлів, помірною ціною. 

   Синтетичне волокно - це неймовірно міцний, зносостійкий і добре зберігає 

форму матеріал з дуже хорошою еластичністю. Синтетичний волосся на основі 

складних поліефірів випускається в широкому діапазоні діаметрів і різного 

ступеня еластичності. Синтетичне волокно товщиною 0,06 - 0,15 мм 

використовується для виробництва багатьох тонких пензликів. Існує спеціальна 

технологія, за допомогою якої кінчиків синтетичного волокна надається дуже 

тонка конічна форма. В результаті кисті з синтетичного волокна набувають 

властивостей, якими володіють кисті з "золотого" соболя. Синтетичне волокно, 

вироблене за такою технологією, має добре структурованою поверхнею, яка 

відповідає властивостям натурального матеріалу і дає рівномірну колірну 

передачу. 

    Ці пензлі підходять для живопису олією і акрилом - як густими, так і 

розведеними. Синтетичні пензлі при контакті з аквареллю, олійними або 

акриловими фарбами ведуть себе далеко не однаково. Пензлі з нейлоновим 

ворсом не підходять для роботи аквареллю, тому що неякісно розносять фарбу, 

але прекрасно підходять для помірно розбавленого акрилу. Синтетичні пензлі з 

пружним ворсом, як і щетина, можуть ефективно використовуватися при роботі з 

фарбою прямо з туби. Синтетичні пензлі середньої жорсткості підійдуть для 

нанесення помірно розведеної фарби або фарби прямо з туби. Для нанесення 

рідких фарб підійдуть м'які синтетичні пензлі, як і пензлі із натурального волосся. 

    Синтетичні пензлі прекрасні в роботі, характеризуються добрим контролем над 

плинністю, високу зносостійкість, яка набагато перевершує зносостійкість 

натуральних пензлів і помірною ціною. 

 Натуральні пензлі 

    Пензлі для професійних і починаючих художників з волосяним пучком з 

натурального ворсу (волоса), використовуються в різних техніках живопису (олія, 

водорозчинні фарби - гуаш, акварель) і декоративній творчості. Найбільш часто 

використовуваними матеріалами для виробництва високоякісних натуральних 

пензликів є ворс куниці, білки, кози, корови, тхора, поні, борсука, свині. 



Овальні пензлі - поєднують в собі переваги плаского і круглого (в 

перпендикулярному положенні до поверхні) пензлика. Лідери серед пензлів у 

використанні для переходу одного кольору в інший. 

Овальні пензлики, або ж котячий язик чи філберт. Плаский пензлик купольної 

чи овальної форми. Універсальний, підходить для крупних і дрібних мазків, 

поєднує властивості пласких і круглих пензликів. Зручний для швидкого 

переходу від товстих до тонких ліній, а також переходів кольорів.  

 

  
 

Пласкі пензлики 

Це пензлики з пласким обтискним кільцем і прямим краєм.  Вони досить 

універсальні, утримують багато фарби, добре підходять для заливки великих 

ділянок і створення широких чітких мазків.   

Контурні пензлики 

Це підвид пласких пензликів із найкоротшим пучком, завдяки чому вони 

пружні та дозволяють добре контролювати мазки, створювати переходи 

кольорів, виділяти контури.  



Зрізані пензлики 

У цих пензликів ворс зрізаний під кутом. Їх використовують для 

створення ескізів, адже вони гарантують чіткі лінії та гострі кути.   

 
 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке синтетичне волокно? 

2. Для яких робіт використовують натуральний ворс ? 

3. Від чого залежить довжина ручки?  

4. Чи впливає на зображення довжина пензля? 

5. Що таке контурний пензль? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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