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Тема уроку: Внутрішні декоративні техніки.  

 

 

        Внутрішнє оздоблення стін – останній крок в обробці приміщення. Даний процес 

виконується, коли всі головні будівельні закінчені кроки: виконана закладка системи 

вентиляції та інших комунікацій, завершені покрівельні роботи, облицьовані зовнішні стіни, 

проведена установка міжкімнатних перегородок.  Процес внутрішньої обробки стін несе в 

собі відповідальну місію. Характер і вид обробки позначиться на багатьох факторах. В 

першу чергу це зовнішній вигляд приміщення. По-друге, затишок і обстановка. І, звичайно 

ж, від того, яким способом буде виконана дана процедура, безпосередньо залежить 

мікроклімат приміщення. А значить, помилитися в цьому питанні просто недозволено. 

Необхідно враховувати не тільки естетичну сторону, але і безпеку і експлуатаційні 

властивості обраного матеріалу. Отже, перед вами  найбільш поширених і популярних 

способів внутрішньої обробки стін. Кожен з них має свої переваги, недоліки і вартість.   



Спосіб №1 – фарбування

 

 

 Фарбування стін – доступний і найбільш бюджетний варіант. За бажанням ви вибираєте 

кольорове оформлення, фактуру і ваш інтер'єр моментально перетвориться. Якщо раніше 

даний спосіб мав істотний мінус в труднощі прибирання, то зараз склад фарби передбачає 

вологе прибирання, за рахунок чого стіни залишаються чистими. Колірна палітра радує 

достатком вибору. Ви можете підібрати вже готовий колір, або ж змінити тон на більш 

темний або світлий (індивідуальне замовлення). Серед видів фарб є ті, які наносяться 

безпосередньо на стіни або на шпалери.   В даний час для фарбування стін використовуються 

наступні типи фарб: масляні; емалеві; водоемульсійні; клейові.  

 

 



  Олійні фарби є найбільш дешевими і використовуються вкрай рідко, так як не 

характеризуються хорошими властивостями екологічності. Емалеві фарби в більшій частині 

свого складу мають лак. Даний тип фарби краще використовувати на шорсткою поверхні для 

більш ефектного вигляду. До складу клейової фарби входить клей. Водоемульсійні в своєму 

складі мають воду. Фарба абсолютно безпечна для людини, відрізняється швидким 

висиханням, не тріскається і не відшаровується.  

 

 

  Особливий плюс даного способу - можливість установки побутових приладів вже по 

готовій обробці. На пофарбовану стіну, без шкоди інтер'єрного увазі може бути виконана 

установка кондиціонера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Спосіб №2 – шпалери 

 

 

 Найвідоміший і всіма улюблений спосіб-шпалери. З появою цього методу облицювання, 

незважаючи на появу багатьох сучасних варіацій, він не втрачає своєї популярності, а 

навпаки, розширює межі. Даний спосіб вибирають за просту техніку, адже освоїти поклейку 

легко, сам процес відрізняється швидким виконанням. Шпалери можуть мати різну основу: 

паперова; флізелінова; тканинна; полімерна.  Також є оригінальні та сучасні ідеї: 

фотошпалери, склошпалери, шпалери з ефектом 3D. При виборі типу, необхідно врахувати 

властивості самого приміщення, а також особисті смакові уподобання. Шпалери можуть 

мати різну ступінь вологостійкості: дозволені до миття, вологостійкі, не вологостійкі. Для 

обробки використовується клей (обов'язково якісний і відповідний під обраний тип шпалер). 



 

  Спосіб №3 – плитка 

 Це матеріал, який характеризується естетичним виглядом і надійними якісними 

характеристиками. Ідеально підходить для обробки стін. Найбільш часто застосовується на 

кухні, санвузлі або в якості фрагмента декору.  

 

 

 На вибір різний формат плитки: скляна; дзеркальна; керамічна; фотоплитка; мозаїка.  Даний 

матеріал відрізняється широким рядом позитивних сторін. Плитка не боїться вологих 

приміщень, легко і швидко миється, стійко витримує перепади температур, не втрачаючи 

свій зовнішній вигляд та якісні властивості. Завдяки широкому дизайнерському 

різноманітності, за допомогою плитки можна створити справжні шедеври. Наприклад, 



імітація під камінь або дерево дозволить створити в приміщенні благородний вигляд, не 

витративши при цьому великі фінансові суми.   

  

 

 Спосіб №4 – декоративна штукатурка  

Оздоблення стін декоративною штукатуркою – сучасний тип декору. Такий різновид 

обробки стає все популярнішим і затребуваною, так як має значний широкий спектр 

позитивних сторін. 

 



 Існує кілька різновидів декоративної штукатурки: фактурна; венеціанська; структурна; 

мінеральна. 

 

 

 Фактурна штукатурка обов'язково повинна покриватися зверху фарбою. Завдяки 

пластичності з допомогою спеціальних шпателів і навіть звичайних ремонтних інструментів 

створюється на поверхні бажана фактура. Структурна штукатурка відрізняється від 

фактурної незвичайним видом. Після того як склад був нанесений на поверхню він набуває 

зернистий вид, без використання додаткових інструментів. Венеціанська штукатурка 

створює імітацію під камінь. Мінеральна штукатурка використовується в якості обробки 

стін, має високі показники екологічності, недорога, стійка в експлуатаційних умовах.  

 



 Спосіб №5 - стінові дерев'яні панелі  

Цей метод також ставитися до сучасних варіацій внутрішньої обробки стін. Являє собою 

панелі з дерева різних порід. Матеріал відрізняється екологічністю, абсолютно безпечний 

для людини.  

 

 

 Має не тільки красивий і благородний вигляд, але і виконує звуко - і теплоізоляційний 

ефект. Матеріал міцний і зносостійкий, здатний прослужити довгий термін служби, надовго 

зберігши свій первісний вигляд. 



 

  Спосіб № 6 - стінові пластикові панелі 

 Це дешевша альтернатива дерев'яним панелям, але не менш ефективна в разі внутрішньої 

обробки стін. Такий варіант має достаток колірних рішень, тому припаде до смаку кожному. 

 



 Матеріал універсальний, тобто, дозволений до установки абсолютно в будь-якому 

приміщенні, навіть в місцях з підвищеною вологістю (ванна). Головні якісні властивості: 

водостійкість, гігієнічність, зносостійкість, естетичність. Простіше кажучи, панелі легко 

мити, вони виглядають стильно і привабливо, а також повністю екологічні. Крім того, процес 

"монтажу" простий, і не зажадає багато зусиль, що дозволить провести облицювання стін 

самостійно, не вдаючись до ремонтних бригад.   

 

Також даний спосіб практично не вимагає підготовчих робіт. Для установки на стіну не 

потрібно її ідеально вирівнювати, здирати шпалери або фарбу. Не буде потрібно і 

інструмент. Це фінансово доступний спосіб обробки стін, який порадує сучасним і стильним 

виглядом.  



 Спосіб № 7 – натуральний камінь

 

 

 Серед способів обробки стін є і більш дорогі і ефектні. Один з популярних варіантів, який 

виглядає " на мільйон –  обробка за допомогою натурального каменю. Матеріал має 

стильний і красивий вигляд. Його основна перевага – міцність. Тому, можна розраховувати 

на довгу експлуатацію без втрати первісного вигляду. Процес відрізняється якимись 

складнощами, і трудомістким заходом, так як камінь має значну вагу. Але результат того 

вартий, приміщення зі стінами з натурального каменю виглядає більш ніж ефектно. Тому 

висока ціна цілком виправдана. Перед тим як приступити до кладки, потрібно вирівняти 

стіну, щоб не було ухилів або «ям». 



 

  Зверніть увагу, перед тим як наносити на стіну даний матеріал, всі настінні прилади 

повинні бути готові до використання. Тому, монтаж рекуператора, кондиціонера та інших 

пристроїв повинен бути виконаний перед процесом обробки стін.   Якщо ви хочете отримати 

саме таку обробку, але не бажаєте витрачати досить велику суму, можете використовувати 

сучасну альтернативу – штучний облицювальний камінь. Матеріал має ідентичний зовнішній 

вигляд з натуральним, простий в процесі «монтажу» і має доступну вартість. 

   Спосіб №8 – облицювальна цегла

 

 

 Це поширений варіант обробки, який отримав популярність завдяки своєму оригінальному 

вигляді. Для облицювання стіни використовують рельєфний або силікатна цегла. Також 

можна комбінувати ці два типи в одному приміщенні. Широка колірна палітра дозволяє 



створити бажану колірну композицію, яка найбільш виграшно буде виглядати в інтер'єрі. 

Рекомендується використовувати даний тип обробки для однієї або декількох стін, а також 

невеликі фрагменти. Чому не варто використовувати даний матеріал на всі стіни? Можна, 

якщо ви впевнені в стійкості стін, так як матеріал має досить важку вагу. 

 

  Найбільш виграшно така обробка виглядає в інтер'єрному стилі лофт, мінімалізм. 

Але вже точно не буде зайвою і У інших інтер'єрних течіях.  Вибір за вами 

Переконавшись у тому, що у вас є багаторівневий вибір способів внутрішньої 

обробки стін, який з них вибрати залишається на ваш розсуд. Але, варто врахувати 

кілька основних критеріїв: тип приміщення його особливості, бюджет, естетичність 

матеріалу, безпека, а також технологію роботи.  

     Домашне завдання:  

1. Законспектувати  викладений матеріал. 

2. Навести приклади декоративного оздоблення внутрішнього. 

3. Знайти цікаві фото декоративного оформлення. 

Відповіді та конспекти надсилати на адресу: irina0205ip@ukr.net  

 

 

 

 


