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Тема № 1 Основні інструменти що використовуються  у художньо-

декоративному розписі. 

УРОК: 14 

Тема: Інструмент для виконання каліграфії 

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 
Важлива частина каліграфії - це письмове начиння (інструменти), яким пишуть. 

Часто буває так, що саме інструмент диктує характер і стилістику письма. Іноді 

складно знайти якісну ручку і можна зробити своїми руками з підручного матеріалу. 

Зазвичай, необхідні речі продаються в художніх магазинах, але не всі. Деякі можна 

купити в інтернет-магазинах.  

Взагалі, складно вибрати гострі пера. Їх різний безліч і мають різні характери 

листи.  

Гострі пір'я. Ці пір'я добре підходять для письма в прописах «з натиском» або в 

стилі Copperplate. Їх виготовляють з металу або пір'я птахів, зазвичай гусячих. Ними 

пишуть каліграфію і ними малюють художники. Кінчик пера пише тонкою лінією (в 

їхніх назвах додають: extra fine або EF), а якщо м'яко натискати на нього, то кінчик 

роздвоюється і лінія стає товщі. Гнучкі пір'я підходять для каліграфії (very high 

flexibility). Лист цим пером стає дуже витонченим. Нижче для прикладу розташовані 

пір'я зліва направо: Gillott's 303 extra 

fine, Eagle E750 extra fine, Leonardt Hiro 

700, Brause 66 EF, MRRK Riga 235, 

Leonardt Hiro 700, Riga 235. 

Для письма Copperplate зазвичай 

рекомендують: Gillott 303, Leonardt 

Principal EF, Hunt 101, Brause 66EF, 

Brause Rose 76 

Гострі пір'я можуть бути різними за 

розміром. На фото вище дані пір'я невеликого розміру. Вони ідеально підходять для 

письма по гладкому папері. Але ще має 

плавці великі, довгі, якими краще 

писати по нерівній папері. Вони так 

само підходять для людей з великою 

долонею. На фото внизу представлені 

ці пір'я: перо «зірочка», John Mitchell's 

727 EF, John Mitchell's Selebrated G, 

Brause 76 Iserlohn (Rose), Brause 361 

(Blue Pumpkin). 

 



Широко-конечні пір'я 

Лист широко-конечним пером - є класичним на заході. Кінчик цього пера схожий 

на маленьку лопатку. Їх роблять і металу, очерету, бамбука, пташиного пір'я і навіть 

з дерева. Найчастіше від кута повороту пера 

залежить товщина лінії. Так само існують 

такі пір'я для правшів і лівшів. Можна 

писати пір'ям і з невеликим кутом, 

звичайно, але зазвичай використовують з 

прямим зрізом. Подібні пір'я можна купити 

в спеціальних художніх магазинах або в 

канцелярії, бренд не має великого значення, 

головне - це якість пера і залишається 

тільки вибрати потрібний вам розмір. За 

розміром літер можна визначити ширину 

пера і, звичайно, висота літери становить 4-

5 ширини пера. Значить, для букв висотою 

1 см підійде перо шириною 2 мм. 

Плакатні пір'я 

Якщо вам треба написати літери великого 

розміру, то вам допоможуть плакатні пір'я, 

які можна знайти в художніх магазинах, а 

велика кількість в інтернет-магазинах. Ці 

пір'я відомі ще зі школи. Навряд чи вони 

підійдуть для навчання каліграфії. 

Тримачі для пера 

Тримачі для пера, зазвичай, 

використовуються для стилю Copperplate. 

На даній фотографії внизу відображені: 

звичайний прямий власник і спеціальний 

Oblique Penholder. Прямі тримачі можна 

придбати в будь-якому художньому 

магазині, а ось скошені треба шукати в 

інтернет-магазинах. 

Калам 

Це основний інструмент для письма на 

сході. Він зроблений з тростини. Люди на 

сході ставляться дуже занадто багато 

роботи до виготовлення Калама, 

використовують різні способи обрізки, 

очінкі і розщеплення очерету. Якщо ви 

хочете відчути те почуття при листі за 

допомогою Калама, ви можете придбати 

паличку очерету або бамбука і ув'язнити 

його або її, як показано на нижній 

фотографії. (в квіткових магазинах часто 

використовують палички очерету для 



оформлення букетів з квітів). Для завершення кінець Калама розщеплюють 

ножем, як перо. 

Маркери для каліграфії 

Бувають спеціальні та різні маркери 

для каліграфії. Вони все відрізняються 

зрізом друкарській частини. Якщо ви не 

можете їх знайти в звичайних магазинах 

або в інтернет-магазинах, то ви можете 

їх зробити вручну. Беремо 

перманентний маркер з плоскою 

друкарській частиною або офісний і 

канцелярським ножем обрізаємо цю 

частину і вуаля, вийшов інструмент для 

каліграфії. Але краще, звичайно, 

використовувати спеціальні маркери для 

цього, тим самим ви поліпшите качетсва і зручність листи. 

Авторучки для каліграфії 

Авторучки так само використовують для письма, для каліграфії (ширина пера 

становить до 2 мм). Найпопулярніші з них: Lamy Joy, Pelikan ScriptRotring, 

Manuscript, ArtPen. На фотографії знизу показаний Pelikan Script 2 мм і безіменна 

китайська ручка. Але найкраща авторучка для каліграфії - це Pilot Parallel Pen. 

 
 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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