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Тема № 1 Основні інструменти що використовуються  у художньо-

декоративному розписі. 

УРОК: 15 

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 
Що таке точковий розпис 

Точковий розпис контурами (схеми, трафарети також можна використовувати) – 

це мистецтво малювання, з допомогою якого малюнок наноситься за допомогою 

точок. 

Цій техніці нанесення візерунків більш 40 тис. років. Перші знахідки, які містили 

сліди точкового розпису, були знайдені в поселенні австралійських аборигенів. 

Вже потім її візерунки стали знаходити в Персії, Китаї, Індонезії, Індії і Таїланді. 

Точкову техніку малювання можна побачити у творчості К. Пісарро, П. Синьяк і 

Ж. П. Сірка. Точки, зливаючись в загальну картину, створюють неймовірної краси 

пейзажі. Найчастіше, це напрям застосовують при розпису декоративних 

предметів, дзеркал і посуду. 

Стилі малювання 

Точковий розпис контурами (схеми, трафарети та шаблони є доповненням до 

наборів для новачків) пройшов свій шлях розвитку від наскельних малюнків 

аборигенів до сучасного модного мистецтва. Виходячи з різноманітності 

можливостей застосування даної техніки 

малювання, вона розділилася на кілька стилів. 

Пуантилізм 

Назва походить від французького слова 

«Pointilisme» — точковість і «Point» — точки. Це 

найпопулярніший стиль, що застосовується як у 

живописі, так і в повсякденному графіку. У 

першому варіанті використовують круглі або 

прямокутні мазки пензля. 

Фарби при цьому не змішуються, щоб 

створити перехідний відтінок. Він відтворюється за допомогою точок, які 

дозволяють намалювати ілюзію об’єму, а також передати світлову тінь. Саме в цій 

техніці і працював художник в 19 столітті Поль Синьяк. 

Дот арт 

Назва цього стилю утворюється від 2 англійських слів: «Dot» і «Art», що в 

перекладі означає точка і мистецтво. Цей напрямок більш сучасне. У ньому точки 

використовуються для створення об’ємного малюнка. Також, в дот арт є 



напрям «Точковий гіперреалізм». Його 

використовують для створення малюнка, який 

схожий на справжню фотографію. 

Щоб досягти такого реалістичного ефекту, 

нанесення точок потребує великої майстерності і 

копіткої роботи. В цьому стилі працює сучасний 

художник М. Ендара. У простих проявах дот-арт 

використовують у дудлинге і зентанге для 

нанесення орнаменту. 

Поінт-ту-поінт 

Цей стиль має на увазі саме точкову розпис. У 

перекладі з англійської, він переводиться як 

«точка до точки». Поінт-ту-поінт – це техніка 

декорування за допомогою нанесення 

точок. Від пуантилізму його відмінність полягає 

в тому, що точки 

наносяться по певних лініях, які й утворюють 

єдиний орнамент. 

Зародилося це напрям в племенах Африки, 

Австралії і Полінезії. Цій техніці можуть навчатися 

як дорослі, так і діти. Поінт-ту-поінт можна 

побачити на розписних скриньках, посуді, 

предметах інтер’єру, гаманцях. 

Дотворк 

Назва цього стилю походить від 2 англійських 

слів «Dot» і «Work», які перекладаються як точка і 

робота. 

Крім цього, дотворк є напрямком у 

мистецтві татуажу. Існують тисячі ескізів тату, 

які виконані у вигляді геометричних фігур, 

мандал та рослин. 

Малювання по крапках 

Це напрямок знайоме багатьом людям по 

дитячих розвиваючих прописами, де після 

обведення точок вони зливаються в єдиний малюнок. Дот арт можна побачити в 

елементах макіяжу і в простих абстракціях. 

Крім цього, точкова розпис має чимало 

відгалужень. Хохломская розпис є одним з 

напрямків точкового розпису. Виняток 

становить лише техніка нанесення малюнка. Якщо 

у точкової елементи розпису у вигляді краплі, то в 

хохломской – мазки за допомогою пензля. Ще 

одне відгалуження – розпис на каменях. 

Використовується для оформлення як декору, так 

і присадибної ділянки. 

 

https://youtu.be/9gM2ZhJLfqg 

https://youtu.be/9gM2ZhJLfqg


Дотс або Доттер — це інструмент для створення малюнків точками. Він 

схожий на ручку, на кінці якої розташовується невелика металева кулька. 

Найчастіше ДОТС роблять двосторонніми, з двома кульками різного 

діаметру на різних кінцях. 

Для чого потрібен 

Спочатку ДОТС створений, щоб робити зображення «в горошок». Це видно з 

назви. Адже «дот» в перекладі з англійської означає «точка». Крім точок, їм 

зручно малювати прямі і криві лінії, робити контури і зафарбовувати простір 

усередині них. 

Дотс легко використовувати для створення контрастного забарвлення або 

вкраплення. При належній вправності їм малюють ажурні мережива і інші складні 

візерунки. 

Різновиди інструментів 

Єдина істотна 

характеристика Дотса — 

діаметр кульки-

наконечника. Від нього 

залежить розмір 

малюнка. 

Все Доттер поділяють 

на три групи: 

1. З маленькою 

кулькою. Він дозволить 

зобразити тонкі лінії, 

намалювати контур або 

поставити дрібну точку. 

2. З середньою 

кулькою. Він служить для промальовування різних деталей малюнка: серединок 

квітів, завитків, дрібних точок. 

3. з великою кулькою. Такий інструмент стане в нагоді для заповнення 

контуру кольором або для малювання великий горошини. 

Новачкові краще почати з двох Доттер: великого і середнього. Найчастіше 

ДОТС роблять двосторонніми. Тому досить буде придбати тільки один 

інструмент, вибравши найбільш підходящі діаметри наконечників. 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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