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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 № 7. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.   

                   Комплексне виконання реставраційних робіт. 

Урок П.т.7.1. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.  

                   Відпрацьовування прийомів промивання й пошарового  

                   розчищення фарбувань, важко видалених забруднень із    

                   барвистого шару, шпаклівки й ґрунтовки в місцях втрат, а також  

                   розчищення поверхонь для фарбування. Тонування барвистого     

                   шару, зміцнення ґрунту. 

Мета уроку: 

Навчальна- формування та закріплення знань по відпрацюванню прийомів     

                   промивання й пошарового розчищення фарбувань, важко  

                   видалених забруднень із барвистого шару, шпаклівки й ґрунтовки   

                   в місцях втрат, а також розчищення поверхонь для фарбування.    

                   Тонування барвистого шару, зміцнення ґрунту. 

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 декоративні суміші? 

2.Що таке оздоблення поверхні? 

3.Що таке грунтівка? 

4.Що таке левкас? 

 

                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №2 

 

1.Що таке торцювання? 

2.Що таке склохолст? 

3.Що таке трафарет? 

4.Що таке висвітлення забарвлення ? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №3 

 

1.Що таке імітація цінних порід деревини? 

2.Що таке накатування? 

3.Що таке туповання? 

4.Що таке високоякісне пофарбування? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №4 

 

1.Що таке рельєфні та імітаційні валики? 

2.Що таке позолота? 

3.Що таке зістарювання поверхні? 

4.Що таке укріплення поверхні? 

 

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

Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 

Підготовка поверхні до фарбування 

70% успіху при фарбуванні поверхні 

залежить від якості підготовки 

поверхні перед фарбуванням. 

У початковій стадії будь-якого 

процесу фарбування, проводиться 

попередня обробка поверхні. Це 

самий трудомісткий і тривалий 

процес, якому часто не приділяють 

належної уваги, однак він є 

необхідною умовою отримання 

якісного покриття. Підготовка 
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поверхні зумовлює якість, стійкість, еластичність і довговічність покриття, 

сприяє оптимальному зчепленню лакофарбового матеріалу з поверхнею, що 

фарбується і поліпшенню його декоративно-захисних властивостей. 

Кінцевий результат забарвлення і експлуатація покриття багато в чому 

залежать від старанності, з якою була проведена підготовка поверхні, мета 

якої – зробити поверхню якомога більш рівною і гладкою, забезпечуючи тим 

самим гладке і рівне фінішне покриття. 

Послідовність операцій: 

1. Видалення неміцної штукатурки, фарби, що відшарувалася, вапняних 

покриттів. 

2. Видалення жирових, пилових та інших забруднень. 

3. Шпаклювання тріщин, вирівнювання поверхні шпаклівкою. 

4. Шліфування. 

5. Ґрунтування. 

Поверхні неоднакові (виконані з різних матеріалів), тому різною буде їх 

підготовка до фарбування. 

Підготовка нефарбованих раніше поверхонь. 

Нові, нефарбовані раніше оштукатурені поверхні готуємо до фарбування в 

такій послідовності: 

1. Впершу чергу, поверхню необхідно прочистити або згладити спочатку 

пемзою, потім шліфувальною шкуркою. Поверхня, що очищується 

повинна бути сухою, очищення проводимо круговими рухами. У процесі 

цієї операції від штукатурного шару відлущуються піщинки, які слабо 

тримаються, згладжуються невеликі нерівності, а поверхні стають 

рівними і гладкими. 

2. Другий етап: ґрунтування поверхні. Ґрунтовка зміцнює пухку поверхню, 

вирівнює її поглинаючу здатність, покращує зчеплення з основою і 

подальшим оздоблювальним матеріалом. В цьому випадку добре 

використовувати ґрунтовку глибокого проникнення «SuperBase» ТМ 

«Farbex», яка створить ефективний захист від грибку та цвілі, зміцнить і 

максимально вирівняє всмоктувальну здатність пофарбованої поверхні. 

Якщо площа більша, можна використовувати ґрунтовку-концентрат 

глибокого проникнення «SuperBase 1: 4» ТМ «Farbex», яка розбавляється 

чистою водою у співвідношенні: 1 частина ґрунтовки до 4 частин води. 

3. Наступний етап: шпаклювання тріщин та вирівнювання поверхні. Всі 

тріщини, нерівності згладжуємо за допомогою шпаклівки. Після повного 

висихання шпаклівки, поверхню необхідно зашліфувати до гладкої 

поверхні, видалити шліфувальний пил. 

4. Фарби дуже не люблять пил (а на зашліфованих поверхнях пилу більш 

ніж достатньо), тому завершальний етап підготовки – знепилювання, для 

цього можна скористатися щітками або вологою ганчіркою. Якщо ви 

обрали вологий спосіб знепилювання, то перед фарбуванням поверхню 

необхідно добре просушити. 

5. Далі поверхню знову ґрунтуємо. Повторне ґрунтування проводиться з 

метою поліпшення зчеплення (адгезії) з подальшим лакофарбовим 
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матеріалом, а також зв’язування пилу після шліфування. Для цього знову 

використовуємо ґрунтовку глибокого проникнення «SuperBase» ТМ 

«Farbex» або ґрунтовку-концентрат глибокого проникнення «SuperBase 

1: 4» ТМ «Farbex». 

6. Завершальний етап підготовки оштукатурених поверхонь – ґрунтування. 

Ґрунтують поверхню для того, щоб створити однорідну здатність 

пофарбованої поверхні вбирати вологу і зменшити витрату фарби, 

застосовуючи для цього ґрунтовку на водно-дисперсійній основі. 

Підготовка раніше пофарбованих поверхонь. 

Для поверхонь, які раніше були пофарбовані, порядок підготовки до нового 

фарбування інший. 

1. По-перше, існує одне обов’язкове правило: поверхні, раніше пофарбовані 

вапняною або клейовою фарбою, не можна фарбувати без повного 

видалення «набілу» – старої фарби. 

2. Видалити «набіл» можна сухим способом: зіскрібаючи його скребками 

або шпателем. Якщо цей спосіб не ефективний, то поверхню можна 

зволожити (бажано гарячою водою), а коли фарба розмокне – видалити 

за допомогою металевого шпателя. Ще один, не менш ефективний метод 

видалення «набілу»: поверхню промиваємо 1-2% -ним розчином соляної 

кислоти, за допомогою неї фарба легко видаляється. Після застосування 

кожного з цих способів видалення «набілу» поверхні обов’язково 

розмиваємо чистою водою. 

3. Порядок підготовки поверхонь, пофарбованих олійними фарбами, 

емалями і лаками, залежить від стану попереднього покриття. Якщо 

фарба не потріскалася і добре тримається на покритті, то видаляємо пил, 

жирові та інші забруднення. 

4. Якщо ж стара фарба потріскалася, лущиться то її слід видалити. 

Механічний спосіб (за допомогою заточеного металевого шпателя) дуже 

трудомісткий, цей спосіб не завжди дозволяє видалити старе покриття 

повністю. Скористаємося хімічними засобами: змивом для фарби. 

Змивку наносимо на пофарбовану поверхню тонким шаром в 2-3 мм і 

залишаємо її до розм’якшення фарби (на 1-2 години). Розм’якшення 

фарби легко видаляється металевим шпателем або скребком. 

5. Далі поверхню очищаємо від всіх забруднень, промиваємо теплою водою 

та висушуємо. 

6. Очищену таким чином від старої фарби поверхню далі готуємо до 

фарбування як нову (відповідно дотипу поверхні). 

Підготовка дерев’яних поверхонь 

У підготовці до фарбування нових дерев’яних поверхонь виділимо наступні 

етапи. 

1. Спочатку за допомогою стамески і молотка вирубаємо сучки і засмоли. 

Такі радикальні заходи необхідні, так як сучки мають трохи більшу 

щільність, ніж основний масив деревини, і при висиханні сучки будуть 

буграми виступати на поверхні, а фарба в цих місцях – тріскатися; 

засмоли ж вирубувати з тієї причини, що смола має звичай проникати в 
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шпаклювальний шар і проступати на пофарбованої поверхні плямами. 

Великі отвори, що утворилися можна заклеїти дерев’яними шпонками 

(на столярному клеї або дисперсії ПВА) або закласти їх густою сумішшю 

із дрібних тирс і дисперсії ПВА. 

2. Потім наждачним папером видаляємо дрібні задирки і шорсткості, а 

тріщини і дрібні сліди від віддалених сучків закладаємо спеціальною 

шпаклівкою по дереву (під пігментовану забарвлення - будь-який, під 

лак - згідно породи деревини). 

3. Наступний етап -видалення масляних плям (застосуємо ацетон, 

очищений бензин або гас) і знепилювання (на цей раз перевагу віддамо 

сухому методу, щоб від підвищеної вологості не постраждала 

незахищена деревина). 

4. Завершальний етап підготовки дерев’яної поверхні – ґрунтування. 

Ґрунтують поверхню для того, щоб створити однорідну здатність 

пофарбованої поверхні вбирати вологу і зменшити витрату фарби, а 

також забезпечити антисептичний захист поверхні, застосовуючи для 

цього деревозахисну ґрунтовку ТМ “Maxima”. 

5. Раніше пофарбовані дерев’яні поверхні ретельно очищуємо від 

лакофарбних шарів, що відшаровуються, пилу, жирових і інших 

забруднень, шліфуємо, видаляємо шліфувальний пил.  При необхідності 

чисту і суху дерев’яну поверхню заґрунтувати деревозахистною 

ґрунтовкою ТМ «Maxima». 

Підготовка металевих поверхонь 

1. Металеві поверхні перед фарбуванням ретельно оглядаємо на предмет 

виявлення іржі та окалин. Виявлені продукти корозії, бруд, видаляємо 

металевими щітками, шліфувальною шкіркою, можна застосувати для 

цієї ж мети електричну шліфувальну машинку. 

2. Після цього, металеву поверхню, слід знежирити. Щоб не допустити 

пропусків замаслених місць (на темному металі їх буває важко 

помітити), протираємо всю поверхню будь-яким органічним 

розчинником (ацетоном, уайт-спірітом, очищеним бензином або гасом) 

або промиваємо теплою водою з пральним порошком. 

 

Підготовка проблемних місць 

1. У місцях, де забарвлена поверхня має плями іржі, підготовку необхідно 

проводити з особливою ретельністю, повністю видаляти або ізолювати 

плями щоб уникнути висвітлення їх на свіжопофарбованій поверхні 

(особливо це відноситься до раніше шліфованих поверхонь, 

забарвленими вапняною або клейовою фарбою). 

2. Перший етап — етап видалення «набілу» і старої фарби — повністю 

відповідає описаному раніше. 

3. Далі слід ізолювати іржаві і закопчені плями, що просочилися на 

підставу від контакту з новим покриттям, або «позбавитися» від них. 

Існує декілька способів ізоляції і «позбавлення». 
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4. Закопчені плями можна промити 2% -ним розчином соляної кислоти, 

потім чистою водою і просушити. 

5. Ізолювати плями від іржі можна, необхідно покрити їх в два шари 

ґрунтовкою по іржі, а потім проґрунтовати ще раз, разом зі всією 

поверхнею. 

Техніка виконання зондажів та пошарове розчищення поверхонь 

Зондування барвистих шарів проводиться з метою отримати відомості про 

обробку, кольори, фактурі поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін. 

Проводиться воно шляхом пошарового розчищення з тим, щоб виявити не 

тільки найнижчий, але і всі наступні барвисті шари. Шукати залишки старого 

кольору слід перш за все в тих місцях, які при очистках поверхонь, що 

проводилися під час колишніх ремонтів, повинні були постраждати 

найменше: у заглиблених під карнизами, в кутах ніш і т.п. Розчищення, 

проводиться гострим скальпелем, іноді доводиться розм’ягшувати шари 

щільних масляних фарбувань за допомогою компресів. Зондажів фарбувань 

слід виробляти досить багато, так як інакше можна отримати спотворену 

картину через випадкові втрати тих чи інших верств, які можуть зберігатися 

дуже нерівномірно. Тому знаходження залишків того чи іншого відтінку 

безпосередньо на штукатурці, цеглі або камені ще не означає, що він 

відноситься до первісного фарбування. Необхідно на підставі зіставлення 

різних зондажів виявити послідовність зміни колірного рішення, свого роду 

колористичну стратиграфію, на підставі чого тільки і може бути визначений 

найбільш ранній шар. Але і в цьому випадку не завжди можна бути 

впевненим в його першочерговості. Слід переконатися, чи немає під цим 

шаром слідів насічки, яка свідчила б про очищення поверхні від більш ранніх 

оздоблювальних шарів, а також забруднень, вивітрювання або інших вказівок 

на те, що поверхня кладки довгий час залишалася відкритою. Важливо також 

зіставити стратиграфію барвистих шарів на різночасових частинах 

пам'ятника, так як це зазвичай дозволяє точно датувати ті чи інші з пізніших 

фарбувань. Зондування барвистих шарів являє собою дуже тонку роботу і 

найчастіше проводиться із залученням фахівців в галузі реставрації 

живопису. При реставраційних дослідженнях житлових будинків кінця 

XVIII-XIX ст. часто доводиться розшукувати слідів не фарбувань, а шпалер. 

Ця робота в цілому проводиться так само, як і дослідження барвистих шарів. 

Розчищення ведеться пошарово, на підставі зіставлення даних зондажів 

створюється загальна стратиграфічна схема, яка характеризує послідовні 

зміни обробки приміщень.  

ОПИС ПОШАРОВОГО РОЗКРИТТЯ / ЗОНДАЖУ / 

 Мета: 1. Виявлення наявності давнього / авторського / живопису. 

            2. Визначення кількості мальовничих нашарувань.  

            3. Визначення техніки виконання всіх верств.  

            4. Визначення ступеня збереження.  

            5. Визначення за допомогою реставраційної проби на зміцнення. 

            6. Визначення за допомогою реставраційних проб рецептури і 

методики проведення робіт.  
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Види зондажів в залежності від реставраційних завдань: 

1. Видалення потемніння і забруднень покривного шару для виявлення 

колориту верхнього шару розпису. 

2. Видалення першого, другого і т. д. барвистих шарів для визначення виду і 

збереження нижчих шарів / барвистого, підготовки, грунту / 

3. Видалення всіх верств і основи для виявлення її виду та стану.  

4. Пошарове розкриття / після видалення всіх видів нашарування в одному 

зондажі /  

5. Шурф / штраба / - глибоке зондування мальовничої поверхні разом з 

кладкою; мета-виявлення її виду матеріалу і сполучних швів. Послідовне 

видалення всіх видів нашарування в одному зондажі.  

Методика виконання та оформлення зондажів:  

1. Вибір місця розташування зондування:  

    а. в невідповідальних місці розпису  

    б. в місцях з'єднання декількох образотворчих деталей  

    в. в місцях втрат тріщин і інших дефектів м в інших місцях / в залежності     

           від завдань дослідження та реставрації /  

2. Розміри зондажів:  

    а. в стінопису мінімальний зондаж 2x2 см.  

    б. великі розміри зондажем визначає бригадир або комісія  

    в. в іконопису розмір зондажів визначається індивідуально відповідно до    

        розміру ікони, цінністю, завданнями роботи  

3. Дотримання порядку послідовного видалення шарів і їх оформлення:  

    а. всі шари нумеруються, починаючи з верхнього / покривного /  

    б. пронумерувати всі зондаж, поруч з зондажем поставити номер  

4. Відзначити на схемах розташування зондування.  

5. Фотофіксація:  

    а. загальний вигляд ділянки розпису / композиції /  

    б. крупним планом місце виконання зондування / до /  

    в. фотофіксація зондування / при необхідності на різних стадіях видалення  

         шарів /  

    г. при зйомках на різних етапах роботи дотримуватися масштабної  

        відповідності ділянки розкриття і деталей зображення .  

Описати виконання роботи . 

Схема опису зондування: 

1. Тема:  

-Зондаж №__;  

-назва композиції; 

-місцезаходження зондування в розписі; 

-місцезаходження композиції в інтер'єрі;  

-розмір зондування в см. / 6х4-від більшого до меншого /;  

-номер схеми;  

-номер фото;  

-виконавець;  

2. Текстовий опис: 
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 Зондаж описують починаючи з верхнього шару розпису до основи:  

 а. покривний шар:  

    -від покриття / лак, оліфа ... /  

    -стан / наявність патини, втрат, дефектів / 

б. барвистий шар існуючої розпису:  

   -техніка виконання / масло, темпера /  

   -деталь зображення на ділянці розкриття  

   -колорит 

   -зберегти / в доброму стані ... / 

 в. підготовка / грунт /:  

   -матеріал, вид 

   -характер накладення / по всій поверхні, частково /  

   -стан збереження  

 г. барвистий шар відкрився розпису:  

  -техніка виконання 

  -сюжет / предметне зображення /  

  -зазначити зміни композиційної схеми, малюнка, розмірів фігур, деталей,  

    написів, колориту  

  -зберегти шар, що відкрився / задовільний, незадовільний, хороша,  

   фрагментарна /, зафіксувати записи, тонування,  

д. штукатурна основа:  

  -матеріал і характер виконання штукатурного грунту  

  -наявність графа, характер / глибока і т.п. /  

  -стан збереження штукатурного підстави  

е. основа:  

  -від матеріалу кладки  

  -стан збереження.  

Висновки за результатами зондування:  

1. Характер запису / в цілому або частково, що прописано / 

2. Кількість і перелік всіх мальовничих нашарувань, їх техніка, датування,  

    авторство / по можливості /  

3. Фактура запису / пастозно, лессировочний, тонування /  

4. Зміна змісту тематики / в цілому або на окремих ділянках зображення /  

5. Зміна колориту / в цілому або в деталях /  

6. Характеристика збереження всіх верств / хороша, задовільна ... /  

7. Рекомендації щодо доцільності видалення пізніх живописних нашарувань 

або обгрунтування кращого збереження певного шару розпису в залежності 

від його стану або художньо-естетичних завдань реставрується пам'ятника 

 

Детальніше за посиланнями: 
https://www.youtube.com/watch?v=pWZDJX541T0  

https://www.youtube.com/watch?v=5g3I2P1jEWw 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mdXuYMS_B1U 

https://www.youtube.com/watch?v=FFvZ6IH7oIE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mdXuYMS_B1U
https://www.youtube.com/watch?v=FFvZ6IH7oIE
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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. Вибрати стару поверхню (на свій вибір, металеву, дерев’яну, мінеральну). 

 2. Виконати пошарове промиваня/зачищення поверхі (за власним бажанням).  

 3. Видалити всі забруднення.  

 4. Виконати підготовку поверхні під шпаклювання та фарбування. 

 5. Прогрунтувати поверхню. 

 6. Кожний процес фіксувати, фотозвіт та кінцевий результат здати.  

Виконані завдання (фото- та відеоматеріали) надіслати майстру 

виробничого навчання на електронну адресу: mTanatko@ukr.net (на 

VIBER або TELEGRAM) 

 

 


	Підготовка поверхні до фарбування
	70% успіху при фарбуванні поверхні залежить від якості підготовки поверхні перед фарбуванням.


