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                                                                                                                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.6.2. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.   

                Підготовка поверхонь під лак мордан. Позолочення по дереву й  

                штукатурці з застосуванням лаку мордан. Мідна поталь. Виконання  

                й усунення дефектів при бронзуванні й позолоченні. Матове  

                позолочення. Виконання розпису під кольорове позолочення. 

Мета уроку: 

Навчальна- формування та закріплення знань по освоєнню прийомів     

                підготовки поверхонь під лак мордан. Позолочення по дереву й  

                штукатурці з застосуванням лаку мордан. Мідна поталь. Виконання  

                й усунення дефектів при бронзуванні й позолоченні. Матове  

                позолочення. Виконання розпису під кольорове позолочення. 

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 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 туповання? 

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. 

 

Техніка золочення  

Техніка золочення є дуже складним і тривалим процесом. 

Спочатку поверхня, що підлягає золоченню, шліфується. Видаляються всі 

шорсткості, заповнюються спеціальною полірувальною пастою всі тріщинки. 

Потім відшліфована до ідеального стану поверхня покривається декількома 

шарами суміші з мездрового і тваринного клею. 

Приготування клею процес трудомісткий. Спочатку клей тваринного 

походження (це може бути, наприклад, клей з шкіри кролика) відмочують в 

воді до повної м'якості протягом 24 годин, потім повільно підігрівають до 

повного розтоплення, постійно помішуючи, але не до кипіння. Знявши з 

вогню, цей клей змішують з міздровим клеєм і підігрівають на повільному 

вогні. Потім поверхню покривають декількома шарами цього розчину. Після 
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нанесення кожного шару накладається грунт для отримання рівної поверхні. 

Коли останній шар висихає, за допомогою кисті наноситься позолотна паста. 

Паста зазвичай буває трьох відтінків: жовтий, червоний і чорний. Перед 

використанням позолотна паста змішується з двома обсягами теплого 

тваринного клею. Після висихання пасти поверхню акуратно очищають від 

пилу. 

Наступна стадія полягає в процесі зволоження покриття водою за допомогою 

м'якої кисті. Як тільки вода забарвлюється - час накладати листове золото. 

Найтонший лист золота накладається на левкас (полірувальну пасту) за 

допомогою спеціальної позолотні кисті, потім залишається до повного 

висихання. Нарешті, позолотний лист полірується пемзою. Площі каменю і 

позолотного листа повинні збігатися, щоб при певному зусиллі позолотний 

лист щільно пристав до поверхні. 

Позолотні паста просвічує крізь листи золота, надаючи золоту той чи інший 

відтінок, який збереже свою яскравість і блиск довгі роки. Зрозуміло, цей 

спосіб має на увазі використання як сусального золота, так і його імітації. 

Імітаційне золото виготовляється з різних металевих сплавів і зустрічається у 

вигляді смуг або невеликих аркушів (приблизно 16 * 16см). 

На відміну від справжнього золота, імітаційне потребує захисту від 

потускнения. Для цього існують спеціальні лаки. в тому числі, що змінюють 

тональність листа. Особливим шиком є бітумний лак, що надає старовинний 

вигляд позолоченим і серебрёним поверхонь. Після висихання такої лак 

полірується ганчіркою, минаючи важкодоступні ділянки, де залишається 

патина, чим і досягається бажаний антикварний ефект. 

Коли мало часу, замість традиційного складного грунту можна 

використовувати його замінник - грунт-болюс «біла вода». Його досить лише 

нагріти і нанести кілька шарів з інтервалом в кілька годин. 

Для особливо ледачих існує неймовірна кількість квітів і відтінків різних 

паст і фарб для золочення. Ці пасти засновані на натуральній сировині (віск) і 

натуральних металевих пігментах, що забезпечує їм прекрасний блиск. Ці 

пасти призначені для реставрації незначних площ і в деяких ситуаціях 

замінюють успішно листове золочення. 
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Аксесуари для позолотників продумані до найдрібніших деталей і 

надзвичайно вишукані на вигляд. Тендітні зубки з агату всіляких форм, які 

використовуються для полірування золотій поверхні. 

Для кожної окремої операції у позолотника спеціальна кисть. Це і всілякі 

кисті для нанесення кольорових грунтів і для полірування поверхонь, і для 

видалення бульбашок, і для змочування грунту. Тільки для реставраторів 

роблять кисті з вовни такого, наприклад, екзотичного звіра, як скунс. З таких 

кистей ніколи не вилізе щетина, хоча в'язані вони без застосування будь-

якого клею. 

Віртуозна і клопітка праця позолотника-реставратора завжди затребувана, а 

нові технології виробництва матеріалів для золочення здатні задовольнити 

навіть самого вимогливого майстра. 

Успішне золочення залежить не тільки від якості сусального золота, а й від 

майстерності позолотника. Існує кілька способів золочення, наприклад, за 

старих часів церковні куполи золотили особливим способом - «вогняне 

золочення». 

Найбільш стародавня техніка золочення. 

Східні слов'яни були знайомі зі способом складання золотий амальгами «зі 

сплаву золота з ртуттю» і покриття нею срібних і бронзових виробів. 

Роботи з амальгамою вимагають суворого дотримання заходів безпеки, так як 

можна отримати важкі отруєння. Так, при золоченні куполів Ісаакіївського 

собору в 1838-1841 рр від дії парів ртуті (сулеми) загинуло 60 робітників. 

При цьому, спосіб цей ідеальний для архітектури, так як гарантує міцність 

покриття на сотні років, приклад тому Успенський собор в Кремлі, де золоте 

покриття тримається з 1895 року. 

Вогневе золочення - це не тільки міцне покриття і красивий метал, але і 

дуже хороший захист, що дозволяє золоту навіть за нинішньої екології 

великих міст та «кислотних» дощах зберігати свої якості. 

Іконописці в своїх роботах застосовують два основні методи золочення. 

Перший називається «на полімент» або «водяний» 

Цей інтер'єрний спосіб золочення застосовується так само в обробці рам для 

картин і кіотів. Полімент називають складно приготований левкас, на який 

наноситься сусальне золото. Існує кілька видів полімент. Основний 

компонент поліменту - спеціальна глина. Родовища такої глини є в Італії, 

Франції, Німеччини, США, Канаді. Але найкраща глина, що володіє 

дивовижним червоним кольором і відрізняється від інших сортів більш 

дрібним помелом і більшою твердістю, видобувається в Вірменії. Склад 

поліменту простий: глина, осетровий або Кролікова клей, крапля лляної олії. 

Спосіб золочення на полімент ще називають «російським» або «на 

горілку». Горілка забезпечує рівність нанесення золота. Втоплені в горілці 

золото «горить», стає «жирним», тобто виглядає так, немов за тонким 

сухозлітним листком ще кілька сантиметрів золота. 

Технологія «водяного золочення» практично не змінилася, сьогодні цей 

процес відбувається так само, як і в давнину. Суху глину в шматках 

розмочують емульсією, що складається з яєчного білка, змішаного з водою 
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потім розтирають на мармуровій дошці до тих пір, поки маса не стане 

густою. Розтерту масу поміщають в посудину, виливають в нього залишок 

емульсії і ретельно перемішують. 

Перед золоченням отриману масу треба розтопити на водяній бані і нанести 

пензлем з волоса білки або куниці на ідеально підготовлену для золочення 

поверхню рівним шаром, дати йому просохнути, а потім відполірувати 

тканиною з кінського волоса. 

Після цього лист золота за допомогою кисті (Лампензель) обережно 

переміщують з книжечки сусального золота на подушку позолотника. Тут 

його розрізають ножем позолотника до потрібного розміру і форми. 

Потім полімент покривається горілкою і в нього топиться попередньо 

викроєний лист золота. Листи повинні лягати без зморшок, один на інший з 

перетином в кілька міліметрів. Горілка трохи розчиняє що входить до складу 

поліменту клей, втягує сухозлітним лист, а потім випаровується. Лист золота 

стає одним цілим з полімент, і нерівності виправити вже не можна. Після 

нанесення золота (через 12-24 години) його можна полірувати. 

Для отримання м'якого блиску золото полірується м'яким тампоном з вати, 

капроновою панчохою або білячої пензлем. Яскравого блиску можна 

добитися поліруванням каменем агатом (зубком). Раніше золото полірували 

ведмежому або кабанячих іклом, тому класична форма зубки (інструмент з 

агату) нагадує кабанячий ікло. 

Другий, найпоширеніший, спосіб золочення називається «масляним». 

На підготовлену відшліфовану поверхню левкасу наноситься спеціальний 

лак - мордан. Існують три різновиди лаку, що розрізняються за швидкістю 

висихання: вартовий, тригодинний і дванадцяти годинний. Кращий мордан - 

бурштиновий, це найдорожчий лак в світі. Його виробляють з відходів 

бурштинового виробництва. Дрібні шматочки калібрують за кольором, 

перемелюють на порох, загортають у марлю і поміщають над парами 

скипидару. 

Утворилися на марлі краплі збирають і отримують лак, в який додається 

касторове масло і тюленячий жир. Покриті бурштиновим лаком купола 

стоять десятиліттями. 

Як приклад сучасного способу золочення сухозлітним золотом на лаку 

Морданя можна назвати шпиль центрального павільйону ВВЦ в Москві 

визолочений в 1952 році. При цьому способі золочення нанесений на 

поверхні лак через певний час висихає і досягає стадії «відлипу» - починає 

скрипіти під пальцями. На лак наноситься сухозлітним лист і прилипає до 

нього. Потім лист полірується ватою, пензлем або капроновою панчохою. 

Крім двох основних методів існують інші способи золочення, які 

застосовують іконописці. 

Один з найдавніших російських способів називається «часниковим». З 

часточок свіжого часнику механічним шляхом отримують сік. Для зручності 

нанесення на нього золота сік може бути розбавлений дистильованою водою. 

Сік наносять м'якою кистю на підготовлену поверхню рівним шаром, коли 

він висохне його полірують. Просохлої і відполірований шар зволожують 
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диханням (з'являється отлип) потім сусальне золото переносять на поверхню 

і притискають тампоном через шар кальки або цигаркового паперу. Золото 

при такому золоченні набуває дивний відблиск. 

Існують і синтетичні лаки, що роблять золочення набагато зручніше і 

економічніше, наприклад, матеріал, званий «міст». Водяне золочення іноді 

замінюється уніполіментом (уніфікований полімент), проте за методом і 

виробленому ефекту цей спосіб більше нагадує масляне золочення. 

Уніполімент уможливлює перенесення водяного золочення на архітектуру. 

Він зберігає властивості масляного золочення, але при цьому володіє 

блиском водяного золочення. 

Золотити на уніполімент досить складно, тому частіше його використовують 

для виділення деталей (німба на іконі, орнаменту), а не покриття великих 

поверхонь. 

Іноді основа для ікони повністю покривалася золотом, і лише потім 

прописувалися лики і фігури: золота основа світилась, і лики починали 

світитися. 

Також для покриття ікони використовувалося сусальне срібло, яке після 

покриття бурштиновим лаком набувало незвичайно світиться золотистий 

відтінок (техніка хохломи). 

Коли художник іконописець прописує золотом складки одягу (така техніка 

письма називається «пробілу інакопью»), то він використовує для цього 

«твореним золото». 

Твореним золото готують з листового сусального золота шляхом 

розтирання пальцем на блюдце. Дрібно стовчений гуміарабік (смола 

арабської акації) кладуть на блюдце, додають кілька крапель теплої 

дистильованої води і розтирають до стану однорідної маси. Процес 

розтирання сусального золота тривалий і вимагає ретельного виконання. 

Після закінчення процесу твореним золото виглядає жовтуватою фарбою, що 

не містить помітних для ока окремих частинок. По досягненню такого стану 

золото піддають промивці, наливаючи в блюдце воду невеликими порціями, 

потім фільтрують через тонкий батист в інше блюдце, воду зливають. 

Залишок води випарюють над лампою. Твореним золотом користуються як 

фарбою, розводячи його водою. 

 

Мордан є лак з льняного масла з добавками. 

Мордал золочення дозволяє виключити левкашеніе з процесу підготовки 

позолоти. Сучасні абразивні "шкурки" і інструменти полегшують 

шліфування основи. Порозаполнітелі і просочення, 3-х кратна грунтовка з 

проміжними підчистками і шліфування остаточне лакування глянсовим 

масляним лаком дають ідеальну поверхню під золото. 

Дуже важливою операцією є нанесення Мордана. Шар Мордана повинен 

бути настільки тонким, що б сусальне золото, товщиною до 0,5 мікрона, не 

"потонуло» в лаку. Для цього мала кількість Мордана расстірается щетинною 

пензлем по поверхні виробу. Потім ватним тампоном лак витирається насухо. 
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Це відповідальний момент вимагає досвіду. Бо, як протер мордан, так і буде 

блищати нанесене золото. 

На цей рахунок є чисто позолотні байка: 

Учень, витираючи лак, запитує у майстри: 

"Скільки ще терти?", A у відповідь чує: 

"Три, поки мурашок не піде!" 

Підмайстер тре-трет, і знову питає: 

"Ну, коли ж цей мурашок піде?" 

А вчитель говорить: 

"У кожного свій мурашок! Три!" 

Сушка Мордана займає від 6 до 12 годин. Як правило, ввечері "заморданіл" - 

вранці золоти. Мордал золочення виключає полірування зубками. 

Переваги Морданя золочення: стійкість до атмосферних впливів, можливість 

золочення покрівлі, хрестів, пам'ятників. 

Недолік - з часом зміна блиску золотого покриття, обумовлене виходом 

складових елементів лаку через мікропори в золоті на поверхню. 

НЕВАГОМЕ І НЕВІДЧУТНЕ 

Сухозлотиця — матеріал надзвичайно ніжний: рветься, скручується, 

морщиться від найменшого подиху вітерцю. Тож перед початком висотних 

ювелірних робіт купол загортають у своєрідний герметичний кокон (ця 

конструкція називається тепляк) — там сухо, світло й тепло. Для золочення 

температура повинна бути неодмінно вищою +10 градусів. На риштованні, 

що оперізує маківку, на малесеньких лавочках сидять реставратори, 

обережно розкривають зошити з сухозліткою і, не торкаючись його руками, 

наклеюють дорогоцінну фольгу на основу купола. Зі сторони це нагадує 

процес наклеювання перебивних картинок, тільки порвати пластинку 

сухозолотиці значно легше. Її неможливо відчути — настільки вона легка, не 

можна й помацати — золото миттєво приклеюється до пальців — і все, 

матеріал зіпсовано. Клеєм для сухозлітки служить спеціальний лак — 

мордан, його наносять за 8 годин до золочення. Тут найважливіше — вгадати 

товщину шару: мало лаку — золота пластинка не приклеїться, ледь 

переборщив — розлізеться. Приклеєне золото розрівнюють шматочком вати і 

ним же шліфують. Шви розгледіти неможливо. При золоченні є також 

відходи виробництва — малесенькі шматочки фольги часто відриваються. Їх 

скачують у кульки і разом із ватою, до якої вони приклеїлися, складають у 

звичайні поліетиленові пакети, а потім відправляють на спеціальні переробні 

підприємства, які є в Москві й у Німеччині. 

Покриття сухозліткою не найдешевший засіб золочення. Сучасна методика 

електрохімічного напилювання куди економніша й виконується швидше. Але 

українські реставратори вирішили від неї відмовитися, і ось чому. У Москві в 

такий спосіб покрили бані храму Христа Спасителя. Росіян підганяли 

терміни, часу на ручну роботу не було. У результаті вже через кілька місяців 

золоте покриття почорніло. Тепер його доведеться переробляти. Технологія 

сухозлітного золота надійніша. Термін гарантії, закріплений технічними 
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нормативами, 25 років. Але майстри «Укрреставрації» стверджують, що 

дорогоцінне покриття протримається принаймні вдвічі довше. Його 

найбільші вороги — кислотні дощі — у Києві йдуть нечасто, а з голубами, 

які також мають звичку залишати на блискучих маківках свої «мітки», 

борються за допомогою конструкторських нововведень — хрести для 

Успенського собору лаври виготовили так, щоб птахам було незручно на них 

сідати. 

 

 

Детальніше за посиланнями: 
https://www.youtube.com/watch?v=uXGyfnUcK9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=JgvohAO1tcI 

https://www.youtube.com/watch?v=3c76E8IGDmg 

https://www.youtube.com/watch?v=Bc6sdfd7ixs 

 

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. 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) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXGyfnUcK9Q
https://www.youtube.com/watch?v=JgvohAO1tcI
https://www.youtube.com/watch?v=3c76E8IGDmg
https://www.youtube.com/watch?v=Bc6sdfd7ixs
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