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                                                                                                       Старший майстер 
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КОНСПЕКТ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

Професія: 7141,7142. Маляр, реставратор декоративно- художніх фарбувань. 

Місце проведення:  лабораторія малярних робіт. 

Тема № 5. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.    

                  Опорядження   поверхонь за трафаретами  

Урок П.т.5.1. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.  

                  Використання трафарету для написання букв, цифр і набивання  

                  простих фризів і бордюрів. Готування кольору. Розбивка    

                  поверхонь. Підготовка малюнка в натуральну величину для  

                  трафаретів. Контактний переклад малюнка для трафаретів в один,  

                  два й три кольори. Навчання способам збільшення й зменшення     

                  малюнка. 

Мета уроку: 

Навчальна- формування та закріплення знань по освоєнню прийомів     

                  використання трафарету для написання букв, цифр і набивання  

                  простих фризів і бордюрів. Готування кольору. Розбивка    

                  поверхонь. Підготовка малюнка в натуральну величину для  

                  трафаретів. Контактний переклад малюнка для трафаретів в один,  

                  два й три кольори. Навчання способам збільшення й зменшення  

                  малюнка. 

Розвиваюча- формування раціонального мислення та творчого підходу до  

                        завдань. 

Виховна - виховання учнів до трудової дисципліни,  відповідальності  та  

                   культуру поведінки при роботі в майстернях, старанність та  

                   активність, повагу до одногрупників. 

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок. 

Методи проведення:  інтерактивні, інформаційні; 

Дидактичне забезпечення: план уроку, конспект уроку, матеріали, 

інструменти, стенд учнівський, картки завдань. 

Матеріально-технічне забезпечення: стенд учнівський, картки завдань, 

матеріали та інструменти. 

Міжпредметні зв’язки: основи охорони праці, технологія реставраційних 

робіт, технологія малярних робіт, матеріалознавство. 

 

                                                           ХІД УРОКУ 

1. Організаційна частина - привітання з учнями, загальна готовність 

учнів до уроку, готовність  до уроку за станом здоров’я, перевірка 

зовнішнього вигляду та спецодягу учнів). 

2. Вступний інструктаж-   (перевірка домашнього завдання, актуалізація 

та корекція знань учнів за вивченим матеріалом, повідомлення учням 
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теми уроку та навчальної мети). Інструктаж щодо правил охорони праці 

під час виконання навчально-виробничих робіт 

Актуалізація опорних знань: 

Бесіда на основі вивченого матеріалу. 

 

 

                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1.Що таке альфрейні роботи? 

2.Що таке відбивний шнур? 

3.Для чого служить фільонка? 

4.Якими інструментами виконується фільонка? 

 

                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №2 

 

1.Що таке декоративні техніки? 

2.Які існують інструменти для створення фактури на поверхні? 

3.Що таке трафарет? 

4.Які види трафарету існують ? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №3 

 

1.Що таке імітація цінних порід деревини? 

2.Що таке накатування? 

3.Що таке тупування? 

4.Яким інструментом виконується торцювання? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №4 

 

1.Які існують валики? 

2.За рахунок яких інструментів створюється фактура? 

3.Яким матеріалом можна створювати декоративне опорядження? 

4.Що таке торцювання? 

 

Перевірка опорних знань учнів, необхідних  для подальшої роботи на уроці. 

Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 

 

Трафарети для стін під фарбування: креативне оформлення інтер’єру 

Досить часто у багатьох виникає бажання змінити щось в дизайні своєї 

квартири, додати новизни або просто переклеїти шпалери. Однак не завжди 

можливо втілити свій творчий порив в життя. Це пов’язано в першу чергу, зі 

значними матеріальними витратами. В цьому випадку, трафарети для стін під 

фарбування стануть справжньою знахідкою для господаря. Вони прості у 

використанні, тому нанести малюнок на стіну і тим самим перетворити 

інтер’єр можна самостійно, без особливих витрат. 
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Яскравий якісний малюнок на стіні кімнати можна отримати за допомогою трафаретів при 

мінімальних фінансових витрат 

Переваги використання трафаретів 
Зупиняючи свій вибір на використанні трафаретів під фарбування, власник 

квартири отримує можливість оновити приміщення при мінімальному 

капіталовкладення. Завдяки такому простому способу декору стін можна: 

 урізноманітнити однотонність стін; 

 

Креативні трафарети для декору можна придбати в магазині для рукоділля або 

скомбінувати самостійно 

 додати родзинку в звичний інтер’єр; 

 проявити свій творчий потенціал; 

 зробити ремонт в приміщенні з невеликими фінансовими втратами; 

 розширити або зменшити простір кімнати; 

 приховати існуючі недоліки на стінах; 

 додати додатковий елемент в приміщення (нішу) або замаскувати його; 

 відмінно провести час з сім’єю. Дітям дуже сподобається малювати на 

стінах своєї кімнати. 
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Купити готовий трафарет можна в будь-якому будівельному магазині. А 

можна зробити його самостійно, використовуючи шаблони з інтернету. 

Трафарети для стін під фарбування: використовувані матеріали і види 

Сьогодні купити трафарети для декору стін можна в будь-якому магазині для 

рукоділля або в будівельних супермаркетах. Велика розмаїтість малюнків 

дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого приміщення і 

стильового оформлення. 

 

За допомогою трафаретів можна оформити або всю стіну повністю, або 

підкреслити деякі зони приміщення 

Існуючі види трафаретів для розпису стін 

У сучасному декоруванні використовуються шаблони кількох видів, які 

дозволяють отримати цікавий результат. Розглянемо варіанти трафаретів, які 

використовуються в сучасних рішеннях декору стін: 

 прості. Їх використовують для нанесення однотонного малюнка. Серед 

переваг даного типу варто відзначити, що він найкраще підходить для 

новачків; 

 складні. Щоб нанести малюнок за допомогою такого трафарету 

необхідно два і більше тони. Такий варіант більше підходить тим, у кого 

є досвід роботи в нанесенні трафаретних малюнків. В цьому випадку, 

накладення квітів вимагає точності, інакше отриманий результат може 

виглядати непривабливим розмитим плямою; 

 антітрафарети. Скористатися даним типом для створення незвичайного 

оформлення може будь-хто. Антитрафарет використовують тоді, коли 

необхідно зафарбувати весь простір, крім самого малюнка. Найчастіше 

цей тип вибирають для оформлення зон відпочинку. 

Існує ще один спосіб декорування приміщення за допомогою трафаретів – 

опукла ліплення. В цьому випадку візерунок створюється за допомогою 
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трафарету і шпаклівки. Після висихання отриманий декор покривається 

фарбою або захисним лаком. 

 

Приклад красивого декору стіни, виконаного за допомогою малярного скотча різної 

ширини, який може виконати роль одноразового трафарету 

Вибір стилістики трафаретів 

Сьогодні можна купити трафарет для декору і розпису стін, виконані в різних 

стилях. Найчастіше можна зустріти такі види: 

 арт-декор. Для цього стилю характерна помпезність і показна розкіш. 

Для його оформлення найкраще підходять геометричні орнаменти і 

фігури, які додадуть цілісності приміщенню. При оформленні 

приміщення в цьому стилі найчастіше вибирають невеликі трафарети 

для малювання на стінах. Рідше наносяться монументальні зображення; 

 античний стиль. Він найкраще виглядає в просторих світлих 

приміщеннях, в заміських будинках з великими панорамними вікнами. 

Переплітаються малюнки в стилі Стародавньої Греції та Візантії 

додадуть кімнаті витонченості і загадковості. Великою популярністю 

користуються зображення колон, статуй і ваз біля вхідних дверей. Щоб 

виділити зону в кімнаті, можна використовувати малюнок античного 

бога або героя міфів; 

 флористичний стиль. Його вважають універсальним. Він відмінно 

підходить як для невеликих кімнат, так і для шикарних апартаментів. 

Красиві квіткові композиції, виконані в яскравих тонах, оживляють 

приміщення, додаючи йому неповторності. Використовуючи трафарет 

дерева, на стіні можна створити унікальну композицію, виділивши 

окрему зону в квартирі; 

 анималистический стиль. Вибір зображень різних тварин дозволяє 

зробити яскравий цікавий акцент. Найчастіше для цих цілей вибирають 

силуети або мордочки кішок. 
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Анімалістичні малюнки на стіні дуже популярні серед власників заміських будинків 

Корисна порада! Якщо є сумніви з приводу того, чи буде красиво виглядати малюнок на 

стіні, можна попередньо роздрукувати картинку і прикріпити її до стіни за допомогою 

малярного скотча. Це дасть вам уявлення, як буде виглядати кімната з уже готовим 

трафаретним малюнком. 

Крім різних напрямків стилів, трафарети можна розділити по області 

застосування: 

 кухонні; 

 для вітальні; 

 для спальні; 

 для дитячої кімнати; 

 для ванної. 

Існують універсальні шаблони, які відмінно виглядатимуть в будь-якому 

приміщенні. Іноді трафарети використовують, щоб нестандартно оформити 

розетки, стики стін або ніші. 

 

Приклад використання спеціальних трафаретів з імітацією фактурних шпалер 
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Трафарети для стін: купити або зробити самостійно? 

Після того, як прийнято рішення про використання трафаретів для 

оздоблення стін в квартирі, виникає питання: купити шаблон або зробити 

своїми руками? 

Перший варіант дозволяє придбати макет, зроблений професійно. Малюнок 

на такому шаблоні відрізняється чіткістю ліній, і його можна буде 

використовувати кілька разів. Такий трафарет виготовляється з міцних 

матеріалів і вирізається за допомогою спеціального обладнання. Незважаючи 

на явні переваги, такі трафарети для фарбування не дозволять заощадити на 

декорі приміщення. 

Шаблон, виготовлений самостійно, обійдеться дешевше, але існує 

ймовірність того, що лінії малюнка можуть відрізнятися нерівністю. 

Приймати остаточне рішення необхідно господареві. Іноді купити трафарети 

для декору простіше і швидше, ніж займатися виготовленням самостійно. 

 

Використання трафаретів в дитячій – відмінний спосіб швидко змінити 

дизайн кімнати, що актуально при ранньому розвитку дитини 

Як правильно вибрати і купити трафарети для стін під фарбування? 

Сьогодні придбати трафарети для обробки стін можна двома способами: 

відвідавши магазин будматеріалів або для рукоділля або ж оформивши 

замовлення через інтернет. 

І в тому, і в іншому випадку вартість готового шаблону буде залежати від 

марки виробника, використовуваного матеріалу і складності малюнка. 

Щоб купити трафарети для декору стін вітчизняного виробника доведеться 

витратити від 400 рублів і вище. Чим більше або складніше малюнок, тим 

вище вартість макета для його нанесення. 

Серед популярних компаній, який займаються виготовленням трафаретів, 

слід виділити Байрамікс, Бест-Строй, Олстік і інші. Багато фірм, крім 

виготовлення трафаретів під фарбування і продажу макетів, пропонують 

послуги з їх нанесення. 

 
Корисна порада! Вибираючи трафарети для малювання на стіні, не переплутайте їх з 

настінними наклейками. Ці два елементи для декорування дуже схожі між собою. 
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Трафарети мотивуючих фраз популярні в сучасних тенденціях декору 

інтер’єру в скандинавському стилі 

Як роздрукувати трафарети для вирізання з паперу? 

Якщо прийнято рішення про самостійне виготовлення трафаретів, необхідно 

визначитися з матеріалом і малюнком. Допомогти з останнім може інтернет, 

де можна знайти велику кількість різних варіантів макетів. Якщо жоден з них 

не підійшов, можна намалювати свій шаблон. В цьому випадку отриманий 

декор буде по-справжньому унікальним і авторським. 

Після того як вибрано зображення, необхідно підібрати матеріал для 

трафарету. Це може бути вінілова плівка, щільний картон або папір. Останній 

варіант відмінно підходить для створення разового трафарету. 

При використанні паперу як трафарет для шпалер під фарбування, 

сподобався малюнок можна роздрукувати на звичайному принтері. Потім все 

надрукований елементи акуратно вирізаються. За допомогою двостороннього 

скотча трафарет кріпиться до стіни, а за допомогою фарби малюнок 

переноситься на підготовлену поверхню. 

 

 
 

Повторюваний малюнок можна роздрукувати на щільному картоні один раз і 

використовувати багаторазово 
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Рекомендації по вибору зображення для декору стін 

При оформленні декору приміщення немає точних правил, оскільки кожен 

господар має свій власний смак і бачення ідеального, комфортного інтер’єру. 

Однак є певні моменти, які необхідно враховувати при виборі трафарету. Це 

дозволить отримати гармонійно оформлене приміщення, красиво 

поєднується з меблями і аксесуарами. Вибір узору в цьому відношенні не є 

винятком. 

Основні рекомендації по вибору трафаретів: 

 обраний орнамент або малюнок повинен гармонійно поєднуватися з 

меблями і основним стилем інтер’єру; 

 зображення повинно бути лаконічним з невеликою кількістю лінії. 

Інакше можна «перевантажити» поверхню і малюнок буде виглядати 

недоречно; 

 для кожної кімнати необхідно підбирати своє зображення, щоб не 

викликати розбіжності стилів; 

 виразність малюнка надає велику кількість перемичок і широких ліній; 

 перед безпосереднім нанесенням зображення на стіну, рекомендується 

зробити макет і прикласти його до обраного місця. Це дозволити 

візуально оцінити малюнок і правильно розташувати його. 
 

Для декору однотонної стіни можна використовувати контрастні кольори картинки 

декількох тонів 

Для декору стін кімнати також використовуються об’ємні зображення, які 

виглядають красиво і незвично. Однак вони вимагають наявності 

елементарних навичок 

роботи зі шпаклівкою. В 

цьому випадку, вирішивши 

купити трафарет для стін, 

необхідно враховувати 

використовуваний для нього 

матеріал. Для об’ємного 

декорування щільний картон 

і папір не підходять. Через 

схильності впливу вологи, 

вони швидко прийдуть в 

непридатність і можуть 

зіпсувати кінцевий результат. 

Для такого типу малюнків, 

необхідно купити трафарети 

для стін із пластику або 

вінілової плівки або 

виготовити їх своїми руками. 
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Трафарети для 

декору своїми 

руками: шаблони, 

матеріали, поради 

по виготовленню 

Як зробити шаблон 

самостійно. Поради 

щодо 

використання. 

Основні етапи 

нанесення 

малюнка. 

Яку фарбу використовувати для створення малюнка за допомогою 

трафаретів? 

Для нанесення орнаменту на поверхню за допомогою трафарету можна 

використовувати всі види фарб: акрилову, масляну, водоемульсійну і т. Д. 

Кожна з них має свої достоїнства і недоліками. 

Нанесення трафарету для фарбування стін акриловою фарбою. Серед 

усіх типів фарб, використовуваних для нанесення малюнка на стіну, 

найкращою вважається акрилова. Ця фарба зручна в роботі і швидко висихає. 

Також, вона не має запаху і добре лягає на поверхню. При створенні 

необхідного відтінку дві акрилові фарби легко змішуються. 

 

Процес нанесення трафаретного повторюваного малюнка 

Акрилові фарби не вицвітають на сонці, тому яскравість кольору не губиться 

згодом. Отримана поверхня малюнка відрізняється міцністю, тому не вимагає 

використання додаткового захисного засобу. 

Також, однією з переваг даного виду фарби, є те, що вона не тріскається і 

добре переносить температурні перепади. Нанесений з її допомогою 

малюнок, надовго зберігає яскравість кольору і гарну рівну поверхню. За 

допомогою акрилової фарби можна розписувати стіни на веранді або в 

альтанці. 
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Корисна порада! Акрилову фарбу можна легко змити водою. Тому при помилковому 

завданні або погано отриманому малюнку, необхідно відразу обробити ділянку вологою 

губкою. Після висихання фарби зробити це буде вже неможливо. 

Масляна фарба для розпису стін 

Головною умовою для отримання красивої поверхні при роботі олійними 

фарбами є ретельна підготовка стіни. 

 

Трафаретний малюнок виглядає дуже гармонійно в приміщенні, 

оформленому в стилі бохо 

Цей тип фарби добре лягає на поверхню і дозволяє створити плавні переходи 

одного тону в інший. Протягом довго часу кольору залишаються яскравими і 

насиченими. 

Серед суттєвих недоліків олійної фарби, слід виділити тривалість висихання і 

сильний запах, тому наносити малюнок краще влітку при відкритих вікнах. 

Перед використанням, олійна фарба вимагає попередньої підготовки і 

ретельного розмішування. 

Оформлення стін за допомогою трафарету і темперного фарби 

Темперні фарби не так популярні для декорування стін, як акрилові або 

масляні, хоча цей варіант дає можливість отримати гарну і міцну поверхню 

малюнка. Під впливом сонячних променів дана фарба не вигорає. Після 

нанесення, темпери фарба добре сохне, проте не змивається водою. Також 

вона нечутлива до перепадів температур, тому її можна використовувати на 

лоджії, веранди або в під’їзді. 

Істотним недоліком темперного фарби є розтріскування пофарбованої 

поверхні з часом. Її не можна використовувати для розпису стін, постійно 

відчувають вплив прямих сонячних променів і вологи – це може привести до 

потемніння зображення. 
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Колір для фарбування трафарету 

краще вибирати за колірною гамою, в 

якій оформлена кімната 

Особливості фарби з 

декоруючих ефектом 

Все більшою і більшою 

популярністю користуються 

фарби, які володіють 

декоруючих ефектом. 

Розглянемо деякі варіанти 

такого типу фарбувальних 

матеріалів. 

Флуоресцентні фарби відмінно 

підходять для створення 

неповторного і оригінального оформлення в приміщенні. З їх допомогою 

можна створити ілюзію зоряного неба або красивих нічних квітів. Деякі види 

такої фарби безбарвні, але нанесений малюнок можна побачити вночі. 

Використовуючи трафарети і флуоресцентну фарбу, можна створити 

неймовірно красиві стіни, особливо даний вид декору популярний для 

дитячих кімнат. 

Перламутрова фарба додасть малюнку м’яке легке світіння, орнамент буде 

переливатися, створюючи неповторний декор. Цей тип фарби відмінно 

підходить для легких квіткових орнаментів. 

Розкіш і багатство завжди асоціюється з оксамитом. Незабутнє враження 

справляє велюрова фарба. Вона має ідеальну укриваемость і спеціально 

створена для отримання рівного і довговічного покриття. Саме цей вид фарби 

допоможе приховати нерівність і вади стін. Відмінно лягає на бетон, 

гіпсокартон, штукатурку, дерево, цегла або шпалери. Отримана з її 

допомогою поверхня здається велюром і підходить для орнаментів в стилі 

арт-декор. 

Для того щоб простий малюнок став цікавіше, можна використовувати фарбу 

з декоруючих ефектом – з золотим відливом, велюром або з додаванням 

блискіток 
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Фарби, що імітують різні матеріали, дозволяють проявити креативність і 

створити унікальний декор приміщення. Вибравши відповідний малюнок, 

необхідно роздрукувати трафарети для стін під фарбування і скористатися 

імітує фарбою. Отриманий ефект порадує господаря і захопить гостей. Адже 

за допомогою імітує фарби можна втілити навіть найсміливіші ідеї, а різні 

текстури урізноманітнюють поверхню, і додадуть відчуття об’єму. 

Для того щоб надати орнаменту або малюнку вид глибокої старовини, можна 

використовувати кракелюр. Це техніка штучного старіння поверхні, при 

якому, за допомогою спеціальних засобів на фарбі утворюються тріщини, що 

імітують природне розтріскування від часу. Отримана поверхня, незважаючи 

на наявність тріщин, відрізняється міцністю і стійкістю до зовнішніх 

чинників. 

Технологія нанесення фарби для трафаретів 

Для нанесення фарби на стіну можна використовувати губку, валик або 

балончик. Останній варіант особливо актуальний, коли фарбуються великі 

трафарети для стін. 

Використовувати кисть при роботі з шаблонами не рекомендується. Вона 

може призвести до отримання нерівних кордонів малюнка і затікання фарби 

під макет. 

 

Процес нанесення малюнка на пофарбовану стіну за допомогою 

пластикового трафарету 

Найкраще для нанесення тону підходить валик. Він рівномірно прокатує 

поверхню, ретельно її профарбовуючи. При виникненні нерівномірного 

розподілу фарби, можна скористатися тонким пензликом для усунення 

огріхів. 

Поролонова губка потрібно використання додаткового аркуша. На ньому 

необхідно промокнути губку, щоб позбутися від надлишків фарби. Якщо 

цього не зробити, тоді можуть утворитися патьоки і розтікання кордонів. 

Інструкція з нанесення малюнка за допомогою трафарету на стіну: 

1. Перед початком робіт необхідно підготувати поверхню стіни: вона 

повинна бути рівною без плям і пилу. 

2. Прикріплюємо трафарет до стіни за допомогою малярного скотча або 

приклеюємо, якщо використовується самоклеюча плівка. На цьому етапі 

необхідно перевірити чи рівно прикріплений малюнок і щільно він 

прилягає до стіни. 

3. Нанесення фарби: за допомогою обраного інструменту акуратно 

наносимо фарбу так, щоб шар був максимально однорідним. 
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4. Почекавши, поки фарба висохне, знімаємо трафарет зі стіни. Якщо 

використовується пластиковий макет трафарету – його необхідно 

вимити для подальшого використання. 

5. У разі, якщо є нерівності по краях малюнка – їх можна підкоригувати за 

допомогою тонкого пензлика для малювання. 
За допомогою простих трафаретів 

можна перетворити інтер’єр 

кімнати і зробити його цікавішим 

Корисна порада! Щоб малюнок, 

що складається з дрібних ліній, 

вийшов красивим і чітким, краще 

використовувати трафарети, 

виготовлені з самоклеющейся 

плівки. Надійна фіксація макета 

на стіні виключить зміщення 

його в процесі фарбування. 

Використання трафаретів для стін замість шпалер 

Завдяки невисокій вартості, доступності використовуваних матеріалів і 

можливості проявити свій творчий потенціал, все більше і більше людей 

вибирає для оформлення приміщення своєї квартири або офісу трафарети. 

Досить часто всю поверхню стіни прикрашають, повторюючи одні і той же 

малюнок. Отриманий результат може легко конкурувати з дорогими 

шпалерами. Купити трафарети для фарбування стін набагато простіше і 

швидше, ніж підібрати шпалери відповідної якості, фактури і вартості. 

Нанесення малюнка на готову поверхню не займає багато часу, а щоб 

поклеїти шпалери необхідно Стачать прибрати старі. Це призводить до 

додаткових витрат коштів і часу. Фарбувати трафарет можна самостійно, без 

стороннього втручання. 

 

Для того щоб малюнок довго залишався яскравим і чітким, варто подбати 

про якісну підготовку поверхні перед фарбуванням 
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Трафарети для настінного малюнка – відмінний вибір при декоруванні. Вони 

дозволяють швидко, просто і без великих фінансових витрат якісно змінити 

приміщення. Нанести з їх допомогою малюнок на стіну може не тільки 

дорослий, але і дитина. При цьому малюкові буде цікаво самому створити 

інтер’єр у своїй кімнаті. А велика кількість відтінків фарб зробить цей процес 

яскравим і незабутнім. 

Декорування приміщення за допомогою трафаретів – це відмінна можливість 

зробити його унікальним і неповторним. 

Детальніше за посиланнями: 
https://www.youtube.com/watch?v=jTRZHd2DXJA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZzFemWwtck 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NhcKYIfBeF0 

 

 

5. Література: 

      1. « Малярні і шпалерні роботи» Добровольський Г.М. 

      2. «Технологія штукатурних робіт» Остапченко 1986.-239с.  

      3. «Малярна справа» Карапузов Є.К. 2011-167с. 

      4. «Малярні роботи. Професійно-технічна освіта України»         

 

КАРТКА ЗАВДАННЯ 

1. Підготувати поверхню під високоякісне пофарбування ( робочий стенд, 

попередньо підготовлений: виконане шпаклювання, виконане 

затирання, виконане грунтування навхрест). 

2. Виконати високоякісне фарбування (виконати перший шар фарбування, 

після повного висихання, пофарбувати ще на один фінішний шар). 

3. Приготувати трафарет (за власним бажанням). 

4. Прикріпити трафарет на місце візерунку. . 

5. Виконати торцювання по контуру трафарету. 

6. За допомогою інструменту ( на власний розсуд) виконуємо забарвлення. 

7. Готовий малюнок здати майстру виробничого навчання з детальним 

поясненням технологічної послідовності та важливості дотримання 

термінів проходження всіх процесів. 

Виконані завдання (фото- та відеоматеріали) надіслати майстру 

виробничого навчання на електронну адресу: mTanatko@ukr.net 

(на VIBER або TELEGRAM) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jTRZHd2DXJA
https://www.youtube.com/watch?v=3ZzFemWwtck
https://www.youtube.com/watch?v=NhcKYIfBeF0
mailto:mTanatko@ukr.net
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