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Тема № 1 Основні інструменти що використовуються  у художньо-

декоративному розписі. 

УРОК: 12 

Тема: Мастихіни  

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 

 

Мастихіном називається 

маленька лопатка (схожа на 

будівельний кельму), яку 

художник використовує в своїй 

роботі при написанні картини.  

Функціональність мастихіна 

досить широка, а його 

різноманітність може ввести у 

ступор, коли намагаєшся 

вибрати його вперше. 

Живопис мастихіном ні з чим іншим не сплутаєш, найчастіше такий 

живопис, виконується пастозно, так би мовити «жирними» мазками. Про жодні 

лесуваннями не може йти мова, тільки великі мазки з яскравими сумішами 

фарб. Мастихіном картини пишуться швидко адже одним рухом можна 

покрити чималу частину полотна (якщо порівнювати з художньої пензликом). 

Чудове поєднання комбінованої техніки мастихіна і пензлика. Такий метод 

дозволяє швидко «розправитися» з великими однотипними ділянками полотна: 

небо, море або підкладку під зелену траву, а вже потім додати деталей пензлем. 

Види мастихінів: 

Мастихіни розрізняються між собою: 

 за розміром. Ті що побільше – 

підійдуть для великих полотен, а 

маленькі для роботи над дрібними 

деталями в картині. 

 за формою. Крім звичних мастихінів, 

лезо яких схоже на витягнуту краплю, 

бувають найрізноманітніші форми: 

прямі, зрізані в одну сторону, круглі, 

фігурні мастіхіни. 

Якщо з розмірами мастихінами все 

ясно, то ось різна форма не зрозуміла. 



 круглими можна створювати мозаїку з фарби не боячись пошкодити полотно, 

 скошеними і прямими мастихінами можна знімати зайву фарбу і зрізати її 

після висихання, 

 фігурні взагалі, здавалося б, не зрозуміло навіщо. Але такими «незвичними» 

мастихінами можна створювати безліч паралельних ліній, зигзаги, 

геометричні фігури тощо. Велика кількість мазків таким мастихіном 

допоможе створити безліч опалого листи в осінньому пейзажі, наприклад. 

Найкращі мастихіни 

Вибір мастихина не повинен 

викликати у Вас особливої 

складності, найзручніші і 

поширені в роботі художника, це 

крапля і так званий «мастихін 

рибка», такими мастихінами 

зручно виконувати більшість 

завдань в картині. Перед покупкою 

обов’язково перевірте мастихін. У 

нього повинна бути зручна ручка 

для вашої руки, лезо гнучке, але 

легко повертається в початкове 

положення, ніякі деталі в ньому не 

повинні бовтатися. 

Мастихін може прискорити і 

полегшити роботу над картиною, 

але може і ускладнити її. Все-таки 

якщо вперше взяли в руки цього 

«помічника художника», варто 

потренуватися на етюдах. 

Незважаючи на те, як легко 

художники з ними справляються, 

новачкові буде важко повторити 

всі рухи. Для легкої роботи 

повинна виробитися моторика рук, 

щоб з легкістю писати картини 

мастихіном. 

Які картини можна писати 

мастихіном 

Техніка живопису мастихіном 

дуже обширна і на сьогодні, думаю 

немає того, що не можна написати 

мастихіном. Особливо популярні 

міські пейзажі (подивіться які 

пише художник Kal Gajoum), але і 

цим не варто обмежуватися. 



 
Пейзажі, натюрморти і навіть портрети під силу художнику з хорошою 

практикою писати мастихіном (художник Олексій Зайцев тому явне 

підтвердження). 

Мастихіном можна не тільки писати картини, також можна: 

 знімати велику кількість (сирої) фарби з полотна, 

 після висихання картини зайву рельєфність можна прибрати саме 

мастіхіном, 

 легко чистити палітру, 

 дозволяє змішувати фарби. 

Полотно для мастихіна підійде із середнім зерном або з великим, вони 

забезпечать гарне утримування фарби на полотні, про це писав у статті: «види 

полотен». А догляд за мастихіном найпростіший, який можна собі тільки уявити.  

Просто витираєте його об тканину або серветку і на цьому його чистка закінчена  

 

Домашнє завдання: 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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