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                                                                                                       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.7.2. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.  

                   Реставрація середньої складності зовнішніх і внутрішніх  

                   декоративно-художніх фарбувань. Фарбування поверхонь під  

                   дерево, камінь, шовк, сукно, ліплення, замш. 

Мета уроку: 

Навчальна- формування та закріплення знань по виконанню реставрації     

                   середньої складності зовнішніх і внутрішніх декоративно-  

                   художніх фарбувань. Фарбування поверхонь під дерево, камінь,   

                   шовк, сукно, ліплення, замш. 

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: 

Бесіда на основі вивченого матеріалу. 
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                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1.Що таке імітація під цінні породи деревини? 

2.Що таке декоративні суміші? 

3.Що таке фарба? 

4.Що таке підготовлена поверхня? 

 

                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №2 

 

1.Що таке оздоблення? 

2.Що таке правило? 

3.Що таке бронзування? 

4.Що таке дефекти поверхні ? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №3 

 

1.Що таке імітація каміння? 

2.Що таке аерограф? 

3.Що таке фарбопульт? 

4.Що таке компресор? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №4 

 

1.Що таке підмостки? 

2.Що таке шпалери? 

3.Що таке грунтовка? 

4.Що таке декоративні елементи? 

 

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

Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 

Як наносити на стіни рідкий шовк: декоративне фарбування поверхні 

шовкографією, ефект шовку в інтер’єрі 

Оздоблення стін – важливий елемент дизайну приміщення, ринок являє 

людям широкий асортимент варіантів оформлення. Сьогодні звернемо увагу 

на фарбу з ефектом шовку. 

Зміст 

 Декоративна фарба з ефектом шовку 

 Декоративна фарба для стін з ефектом шовку: склад і 

характеристики 

 Кращі з категорії 

 Перламутрові 

 З ефектом мокрого шовку — хамелеон 

 Гранульована мозаїчна фарба 

 Шовкові фарби для стін: сучасна інтерпретація з ефектами 

 Трафарет 

 Ефект Зоряного пилу 
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 Хаотичний візерунок 

 Старіння 

 Ефект контрасту 

 Декор своїми руками 

 Декоративна фарба з ефектом шовку 

 Як наносити 

 Класика 

 Мокрий шовк 

 Жатий шовк 

 Які матеріали використовувати 

 Carol Capadecor Stucco Elegance 

 Daul_Decor 

 Clavel 

 Чого робити не можна 

 Фарба під рідкий шовк для стін: думка дизайнерів 

 Корисне відео 

Декоративна фарба з ефектом шовку 

Шовк – ніжна, легка, 

вишукана тканина, яку 

подарував світу Давній 

Китай. Протягом 

тисячоліть люди 

прикрашали кімнати 

цим елегантним 

матеріалом. Тим не 

менш, лише деякі 

дозволяли собі таку 

розкіш. Стан речей 

змінилося, кожен може 

відчути себе 

китайським 

імператором! Рідкий 

оксамит дає відчуття м’якості і атмосферу затишку за невеликі гроші. 

Декоративна фарба для стін з ефектом шовку: склад і характеристики 

 Тканинна фарба робиться з’єднання з акрилової смоли, яка є 

сполучною основою, фарбувальних пігментів різних відтінків і води. 

 Важлива деталь – перламутровий пігмент, який відбиваючи світло, 

утворює переливи, створює відчуття тканини. 

 Перевага даних фарб – варіативність нанесення. Існує можливість 

зобразити оксамит, мокрий шовк, навіть матерію з набивним 

малюнком, створити неповторний дизайн! 

Варто сказати, що використання декоративних фарб раціонально, тому що 

цей матеріал: 

 довговічний; 

 екологічний; 
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 безпечний; 

 пожежостійкий; 

 вологостійкий; 

 підходить для більшості поверхонь. 

Кращі з категорії 

Рідкий шовк популярним в 

наш час і поділяється на три 

види. 

Перламутрові 

Відрізняються блиском і 

палітрою кольорів: бронзові, 

срібні, золоті тони. При 

дотриманні правил 

нанесення, фінішний шар 

буде виглядати шикарно. 

З ефектом мокрого шовку 

— хамелеон 

Виділяється тим, що з різних позицій виблискує різними відтінками. 

Блискучі елементи є верхнім шаром, основний тон задає грунтовка або 

підкладка. 

Гранульована мозаїчна фарба 

Контрастна, використовується щоб зробити акцент на окремих деталях в 

інтер’єрі. Комбінується з іншими видами. 

Шовкові фарби для стін: сучасна інтерпретація з ефектами 

Є шість способів фарбування стін рідким оксамитом, які користуються 

популярністю. 

1.Трафарет 

Настінні малюнки, виконані 

шовком, виглядають красиво 

і оригінально. Можна, 

згадуючи дитинство, самим 

намалювати картину 

пензликами, але якщо 

сподобався певний ескіз, то 

варто розфарбувати 

поверхню за трафаретом. 

Трафарет можна придбати в 

магазині або виготовити 

самому з листового пластику, 

тонкого лінолеуму або 

щільної плівки. 

2.Ефект Зоряного пилу 

Цікавий спосіб. Здійснюється шляхом нанесення на основний тон дрібних 

крапель фарби іншого відтінку. Рідка тканину наноситься за допомогою кисті 
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з жорсткою щетиною. Кисть занурюється в фарбувальний матеріал, потім 

щетина відгинається в протилежну від мети бік, після чого відпускається. 

3.Хаотичний візерунок 

Оригінальний спосіб, створює 

несподівані переливи і цікаві 

візерунки. До валику кріпляться 

ременями рвані тканини. Далі 

площину фарбується, як звичайним 

валиком. Отриманий колір може 

відрізнятися від очікуваного. 

4.Старіння 

Для імітації старіння, на монотонно 

пофарбовану стіну наноситься 

контрастна фарба іншого кольору. 

Потім по поверхні проводиться 

кілька разів щіткою з жорсткою щетиною або жорсткою губкою. У результаті 

виходить приємна, оригінально оформлена поверхню. 

5. Ефект контрасту 

Приміщення, однотонно пофарбовані в різні кольори створюють контраст. 

Інтер’єр виглядає ефектно і багато. Також контраст досягається методом 

додавання на однотонно пофарбовану кімнату геометричні фігури іншого 

кольору. 

6. Декор своїми руками 

Завжди залишається варіант 

довільного декору. Кожен 

може намалювати візерунок 

своїми руками, скомбінувати 

різні прийоми, створити 

унікальний інтер’єр 

Декоративна фарба з 

ефектом шовку 

Подібні фарби надають 

приміщенню незвичайний 

вигляд і показують вишуканий смак власника. Але щоб самостійно нанести 

склад, не зіпсувавши поверхню неправильним забарвленням, враховуйте всі 

особливості. 

Як наносити 

Наносити декоративну фарбу можна трьома способами: класика, мокрий або 

жатий шовк. Для початку, слід вирівняти стіни і нанести грунтовку. Далі 

треба обробити площину базовим шаром. 

Краще пофарбувати поверхню відразу в кілька шарів, щоб отримати більш 

соковитий, розкішний колір в результаті. Витрата матеріалів при цьому 

кардинально не зміниться. 
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Класика 

Щоб отримати в результаті класичний шовк варто скористатися 

венеціанської кельмою. Відразу ж після оброблення базовим шаром 

широкими хаотичними махами наноситься текстура. 

Мокрий шовк 

У випадку, якщо ваша 

мета — мокрий шовк, 

базисний шар повинен 

просихати протягом 

чотирьох годин. 

Фарбується площину 

спеціальної шайбою або 

пластикової кельмою. 

Щоб створити відчуття 

переливів, фінішний шар 

наноситься хаотичними круговими рухами з різними радіусами. 

Жатий шовк 

Самий цікавий і складний варіант забарвлення. Базисний шар наноситься 

валиком з велюру. Йому потрібно просихати протягом двох годин. Потім 

морською губкою на поверхню додається візерунок, після чого наноситься 

ще один, фінальний шар. Закінчується процес розгладженням стіни 

стандартним пластиковим шпателем. 

Для отримання необхідного результату руху повинні бути і обертальними, не 

повинні перериватися. 

Які матеріали використовувати 

При тому, що асортимент фірм широкий, хотілося б порадити трьох 

виробників, в чиєму якості впевнений кожен. 

Carol Capadecor Stucco Elegance 

Виділяється довговічністю. Carol Capadecor Stucco Elegance протягом 

багатьох років використовується для декорування офісів і магазинів. 

Daul_Decor 

 Особливість Daul_Decor — 

можливість використання на 

більшості поверхонь: легко 

прикрасить бетон, гіпсокартонний 

матеріал або цегла. Часто 

використовується професіоналами 

з-за того, що дана фарба може бути 

нанесена і вручну, і з допомогою 

розпилювача. Також в гідності 

Daul_Decor можна віднести те, що 

площина, оброблена цією фарбою, 

не боїться миття і миючих засобів. 

Тому фарба ідеально підходить для 

кухні або ванною. 
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Clavel 

Відрізняється своєю 

якістю. З допомогою 

Clavel можна 

обробити як стіни, 

так і стеля. Інтер’єр, 

оброблений Clavel, 

буде виглядати 

приголомшливо. 

Чого робити не 

можна 

Якщо ви всерйоз 

вирішили зайнятися 

ремонтом 

самостійно, врахуйте деякі заходи, щоб уникнути непередбачених ефектів: 

 Поверхня перед нанесенням складу повинна бути ідеально чистою. 

Непідготовлена стіна погано позначиться на результаті. 

 Не намагайтеся заощадити на матеріалі. Так як фарба дорога, надто 

розводити її не варто, інакше кінцевий результат виявиться гірше 

очікувань. 

 Переконайтеся, що фарба не прострочена. У таких випадках краще 

відмовитися від покупки і пошукати в іншому магазині. Після 

закінчення терміну придатності фарбувальна суміш не буде лягати на 

стіни так, як потрібно. 

Фарба під рідкий шовк для стін: думка дизайнерів 

Дизайнери вважають, що мода на гладкі поверхні йде. Фактурні поверхні 

створюють відчуття природності, додають приміщень пікантності. Часто 

декоративна фарба стає інструментів дизайнерів в оформленні інтер’єрів. За 

десятки років використання даний варіант показав себе, як практичне, 

недороге і елегантне рішення оформлення приміщень. 

Детальніше за посиланнями: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZugbNlx1Oqk 

https://www.youtube.com/watch?v=stqLzJL0BRQ 

https://youtu.be/9vx_gi-OrZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=kSw6QNiMI0Y 

 

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=ZugbNlx1Oqk
https://www.youtube.com/watch?v=stqLzJL0BRQ
https://youtu.be/9vx_gi-OrZ8
https://www.youtube.com/watch?v=kSw6QNiMI0Y
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КАРТКА ЗАВДАННЯ 

 1. На попередньо зачищену поверхню (попередній урок) нанести 

шпаклювальний шар для вирівнювання. 

 2. Виконати затирання, щоб поверхня була ідеально рівна.  

 3. Прогрунтувати, та дати поверхні висохнути. 

 4. Вибрати матеріал і техніку нанесення (за власним бажанням). 

 5. Виконати декоративне нанесення в своїй техніці. 

 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) 

 

 

 


	Як наносити на стіни рідкий шовк: декоративне фарбування поверхні шовкографією, ефект шовку в інтер’єрі
	Декоративна фарба з ефектом шовку
	Декоративна фарба для стін з ефектом шовку: склад і характеристики
	Кращі з категорії

	Шовкові фарби для стін: сучасна інтерпретація з ефектами
	1.Трафарет
	2.Ефект Зоряного пилу
	3.Хаотичний візерунок
	4.Старіння
	5. Ефект контрасту
	6. Декор своїми руками

	Декоративна фарба з ефектом шовку (1)
	Як наносити
	Класика
	Мокрий шовк
	Жатий шовк

	Які матеріали використовувати
	Carol Capadecor Stucco Elegance
	Daul_Decor
	Clavel
	Чого робити не можна

	Фарба під рідкий шовк для стін: думка дизайнерів


