
Розробила                                                                                                      майстер в/н Т. Л. Біяковська  

  

                                                                                                                Затверджую 

                                                                                                       Старший майстер 

                                                                        _______________ Анатолій БАЛАН 

 

КОНСПЕКТ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

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

Місце проведення:  лабораторія малярних робіт. 

Тема № 6. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.  

                  Технологія тонування фарбувального шару з елементами  

                  укріплення  

Урок П.т.6.1. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.  

                  Підготовка поверхонь під бронзування. Підготовка поверхонь  

                  шляхом нанесення левкасу. Бронзування й позолочення по левкасі  

                  на відлипнув. Імітація під стару бронзу й срібло. Готування  

                  сумішей для бронзування. 

Мета уроку: 

Навчальна- формування та закріплення знань по освоєнню прийомів     

                  підготовки поверхонь під бронзування. Підготовка поверхонь  

                  шляхом нанесення левкасу. Бронзування й позолочення по левкасі  

                  на відлипну. Імітація під стару бронзу й срібло. Готування  

                  сумішей для бронзування. 

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 

теми уроку та навчальної мети). Інструктаж щодо правил охорони праці 

під час виконання навчально-виробничих робіт 

Актуалізація опорних знань: 
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Бесіда на основі вивченого матеріалу. 

 

                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1.Що таке альфрейні роботи? 

2.Що таке аерограф? 

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. 
 

Покриття поверхонь 

металевими порошками 

(алюмінієвим, бронзовим 

і т.п.), розведеними на 

водному або неводному 

в'яжучому матеріалі, 

називають Бронзування. 

Застосовують його для 

внутрішніх і зовнішніх 

забарвлень поверхні. При 

внутрішніх роботах 

бронзовими порошками 

покривають ліпні та 

дерев'яні прикраси, 

вентиляційні решітки, 

виконують декоративну 
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розпис і накочують малюнки валиками. Зовнішні металеві поверхні 

покривають сумішшю алюмінієвої пудри, щоб захистити їх від корозії. 

Є два способи бронзування: 

бронзування на ліпнині і 

забарвлення готової сумішшю, 

приготовленої з металевим 

порошком. 

Бронзування на ліпнині 

застосовують під час обробки 

невеликих поверхонь ліпних 

виробів, скульптур, багетів і т.д. 

Поверхня, яку планують бронзовані, 

готують так само, як і під 

високоякісне олійне фарбування. 

Під час підготовки слід по 

можливості максимально усунути впітивательную здатність пористої 

поверхні. 

 

Готуючи дерев'яну поверхню, її очищають від задирок і прооліфлюють. 

Дефектні місця підмазують і вирівнюють шпаклівкою. Після нанесення і 

висихання кожного шару шпаклівки поверхню шліфують. Для остаточного 

шліфування застосовують дрібнозернисту шліфувальну шкурку № 8-12. 
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Поверхня ліпних виробів з гіпсу в пошкоджених місцях підмазують гіпсовим 

розчином. Після висихання Подмазко її шліфують дрібнозернистою шкіркою 

і прооліфлюють або проклеюють 10% -м розчином тваринного клею. Оліфу 

або клейовий розчин наносять пензлем у два шари, шліфуючи кожний 

нанесений шар після висихання.
 

Підготовлену поверхню грунтують олійною або емалевою фарбою марки 

ГФ-230. Колір фарби повинен відповідати кольору бронзи, якою її будуть 

обробляти. Під бронзірованіе алюмінієвим порошком ґрунтують в основному 

сумішшю білого кольору, а під бронзовий порошок - жовтого. Після 

висихання шару грунтовки поверхню злегка шліфують і покривають лаком. 

Через деякий час, коли лак ще дає липкість, на поверхню волосяною щіткою 

або ватним тампоном наносять шар бронзового порошку. Частинки бронзи 

міцно прилипають до поверхні, утворюючи на ній кольорову плівку. Щоб 

запобігти окисленню бронзової плівки, поверхня знову покривають 

безбарвним спиртовим лаком або нітролаком. Такий спосіб бронзірованіе дає 

хороший декоративний ефект. Однак при цьому збільшується витрата 

бронзи, частина якої не прилипає до поверхні і в вигляді пилу осідає на 

підлогу. Для зберігання бронзи під місця обробки слід підкладати папір, на 

який вона буде осідати. 

Щоб зменшити витрату бронзового порошку під час роботи за цими 

способом, порошок розводять уайт-спіритом, спиртом або сольвентом і 

наносять на поверхню щіткою або аерографічних фарборозпилювачем. Після 

нанесення розчинник випаровується, а бронзовий порошок прилипає до 
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неповністю висохлої поверхні, що дає ліпкостть, і надалі міцно в ній 

міститься. 

Під час фарбування готовою сумішшю бронзовий порошок розводять 

клейовою водою, масляним або іншим лаком і цією сумішшю покривають 

поверхню так само, як і звичайними фарбами. Частинки порошку погано 

змочуються в'язким розчином, тому вони спливають на поверхню колірної 

плівки, утворюючи блискуче кольорове покриття. Для розведення бронзових 

порошків можна застосовувати жирні масляні лаки, які дають тьмяну 

барвисту плівку. 

Склад суміші для бронзування: 

Олійно-смоляний лак 1 л 

Бронзовий порошок 400-450 г 

Спосіб приготування. Бронзовий порошок затирають на невеликій кількості 

лаку. Отриману суміш розводять рештою лаку до робочої в'язкості. Для 

виготовлення суміші з алюмінієвого порошку його беруть 200 220 г на 1 л 

лаку. 

Для роботи суміш готують невеликими порціями, які повинні бути 

використані відразу, оскільки при тривалому зберіганні спостерігають сильне 

змочування частинок бронзи, які осідають на дно посудини. Надалі під час 

нанесення на поверхню частинки бронзи НЕ будуть спливати в зовнішній 

шар плівки і вона втратить блиск, стане тьмяною. 

Нові технології золочення різьби 

 
Донедавна досягнути ефекту золота на виробі можна було 

використовуючи лише традиційну позолоту з поталі або сусального 

золота. Зараз існують лакофарбові матеріали, які виготовлені на основі 

штучних компонентів. Вони є дешевшими, ніж сусальне золото, і 

працювати з ними не так складно, як із поталлю. 
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На відміну від золотої патини, яку можна наносити лише на частину виробу 

та фрезовані місця, спецефектом VM 4000 можна покривати всю площину 

виробу. Технологічний процес такого опорядження починається з підготовки 

виробу операцією шліфування. Зернистість абразивного матеріалу – Р150-180 

(фото.1). 

 

Далі ґрунтуємо поверхню поліуретановим ґрунтом FPV 172 в кольорі RAL 

3002 (фото.2). Ґрунт червоного кольору ми використовуємо з метою 

отримання золота з червонуватим відтінком Для «жовтого» золота краще 

підходить жовтий ґрунт, а у випадку срібного спецефекту використовується 

чорний ґрунт, який дозволить отримати максимально «срібний» колір 

(фото.3). 
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Ґрунт FPV 172 характеризується еластичністю та великим сухим залишком – 

близько 54%. Крім того, він призначений для циклів обробки із закритими 

порами деревини і є тіксотропним, тобто добре покриває вертикальні 

поверхні. 

Ґрунтування проводимо у два етапи із проміжним шліфуванням 

двосторонньою губкою, зернистістю абразиву Р220 (фото. 4). 

 
При повному затвердінні другого шару ґрунту (приблизно 8 годин) наносимо 

спецефект VM 4000 «Золото» методом розпилення. Робоча суміш спецефекту 

складається із трьох компонентів – основи, тобто VM 4000 «Золото», 10% 

затверджувача С 325 та 20% розчинника D1064 (фото. 5). Даний виріб можна 

перекривати шаром глянцевого лаку, наприклад G50-G98, що надасть йому 

багатшого вигляду (фото. 6). 
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Щоб створити ефект зістареної бронзи проводимо наступні дії. Не шліфуючи 

спецефекту «Золото» (це робити заборонено), наносимо акриловий лак OCV 

826G70. Після його затвердіння, наносимо патину «Бронза» та для отримання 

ефекту зістареної бронзи, проводимо «декоративне» шліфування 

скотчбрайтом зернистістю Р360-400 (фото. 7). Далі для фіксації патини виріб 

покриваємо фінішним акриловим лаком блиску G70. (фото. 8). За допомогою 

такої технології можна створювати ефекти зістарених меблів та повторювати 

вигляди антикварних виробів. 
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Широкий вибір професійних лакофарбових матеріалів дозволяє задовільнити 

будь-які потреби сучасного виробництва. Основою нашої роботи є 

впровадження високоякісних лакофарбових матеріалів і технологій 

опорядження з професійною інформаційною підтримкою. Нині всім  

доступні кольори та спецефекти з міжнародної та внутрішньої палітри, а 

також індивідуальний підбір кольору. Кваліфіковані працівники  нададуть 

професійну консультацію та професійно виконають роботу, завдяки 

чому процес опорядження стане легким і зрозумілим. 
 

Детальніше за посиланнями: 
https://www.youtube.com/watch?v=TV8coNrLIaY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8m4tuQ9bAo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cYN1ngs3QDo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnjL8l2wT4U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zptNY-j7hss 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYQfIcR0w94 

 

 

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»         

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TV8coNrLIaY
https://www.youtube.com/watch?v=h8m4tuQ9bAo
https://www.youtube.com/watch?v=cYN1ngs3QDo
https://www.youtube.com/watch?v=dnjL8l2wT4U
https://www.youtube.com/watch?v=zptNY-j7hss
https://www.youtube.com/watch?v=UYQfIcR0w94
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КАРТКА ЗАВДАННЯ 

1. Попередньо приготовлену поверхню, яка була пофарбована та на яку на 

попередньому уроці був нанесений трафарет беремо за основу. 

2. По трафаретному візерунку наносимо левкас (в нашому випадку можна 

використати грунтівку. 

3. Приготувати бронзувальну, срібну або позолотну суміш (за власним 

бажанням). 

4. Виконати бронзування, позолоту чи посріблення (за власним 

бажанням). 

5. Закріпити виконану роботу лаком, воском чи лазуррю. 

6. 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) 
 

 

mailto:mTanatko@ukr.net
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