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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 № 8. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.  

                   Виконання альфрейно-живописних робіт середньої  

                   складності. 

Урок П.т.8.1. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.   

                   Виконання альфрейно-живописних робіт середньої складності.  

Мета уроку: 

Навчальна- формування та закріплення знань по виконанню альфрейно- 

                   живописних робіт середньої складності. 

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 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. 

Альфрейний розпис: техніка і технологія альфрейних робіт, специфіка 

альфрейного розпису стелі і стін, завершальні роботи після розпису 

Будь-якій людині властива потреба зробити своє житло красивим, 

оригінальним і не схожим на інші. В наші часи вже нікого не здивуєш гарним 

ремонтом і якісною 

обробкою. Одного цього 

стало вже недостатньо, і 

люди шукають що-небудь 

оригінальне і неповторне. 

Саме для досягнення цього 

бажання якнайкраще 

підходить альфрейний 

розпис. Він здатний стати 

чудовим фінішним штрихом 

у роботі над інтер’єром. 
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Що це за розпис 

Альфрейним живописом називається розпис стель, стін, об’ємних зображень 

або елементів ліпнини, яка імітує структуру і колір коштовного каменя, 

різних матеріалів (шовку, гіпсової ліпнини, дерева, мармуру та іншого). 

Виконується такий розпис по сухій штукатурці, чим відрізняється від 

фрескового, яку наносять на сиру основу. 

Для виконання розпису використовуються темперні й олійні фарби, 

перламутр, акрил, венеціанська штукатурка. З допомогою цієї техніки можна 

створити як розкішний і вишуканий малюнок, так і лаконічний і простий 

дизайн поверхонь. 

Альфрейний розпис стін і поверхні стелі дозволяє візуально збільшити або 

розширити обсяг приміщення, 

зробити візуально вище стелю, 

підкреслити стиль, відтворити 

атмосферу країн і культур. 

Основними техніками 

альфрейной живопису є: 

 аерографія; 

 малюнок по трафарету; 

 набризк; 

 накатка рельєфними 

валиками; 

 торцювання; 

 витягування фільонок. 

 

Види розпису 

До видів розпису живопису відносяться два види робіт: 

 орнаментально-декоративний розпис; 

 альфрейно-малярні роботи. 

Орнаментально-декоративний розпис включає в себе 

1. Монохромна – для розпису цього виду використовується одноколірна 

палітра (один колір і безліч його відтінків). У цій техніці майстри створюють 

не тільки прості орнаменти, але і багаторівневі пейзажі та сюжети. 

2. Поліхромна – для розпису застосовується палітра всієї колірної гами, навіть 

золото. Сюжети виходять насиченими і 

яскравими, як візерунків використовують 

фігурки, квіти, різні орнаменти, елементи 

геральдики. 

3. Гризайль – альфрейні розпис (фото 

можна побачити нижче), що імітує 

різноманітні архітектурні елементи, 

гіпсову ліпнину. Традиційно для такої 

роботи застосовують фарби і відтінки 

сірого кольору і умбри. 
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Альфрейні роботи: етапи 

Альфрейно-малярні роботи — це оздоблення приміщень з допомогою 

декоративного покриття або нанесення фактурної штукатурки. Від розпису 

відрізняється тим, що роботу виконує не художник, а майстер з 

декоративним покриттям. 

Для декорування різноманітних поверхонь часто розпис поєднують з 

позолотою або срібленням, використовуючи при цьому водно-клейові склади 

або лакову основу. 

Якщо людина має хоча б мінімальними художніми навичками, він може 

виконати нескладну альфрейную розпис самостійно. 

У кожного фахівця з альфрейной живопису є свої техніки, напрацювання і 

секрети. 

В основному виділяють такі етапи створення малюнка: 

 визначення стилю і відповідної колірної палітри; 

 розробка ескізу малюнка; 

 зачистка і грунтування декорованій поверхні; 

 виконання розпису; 

 покриття зображення лаком при необхідності. 

 
 

Особливості та специфіка розпису 

Техніка і технологія альфрейных робіт, які імітують ліпнину, передбачає 

ретельне промальовування малюнка з нанесенням на нього нюансів 

освітлення тіней, півтонів, відблисків, сяйв. Відповідно, потрібно підібрати 

потрібні кольори з палітри. Якщо розпис нескладна, то використовують три 

відтінки світлого, темного і середнього колера. Останній тон отримують 

шляхом змішування світлого і темного. 
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Розпис можна виконувати від руки, а можна використовувати трафарет. 

Якісні трафарети розробляють у спеціальних графічних редакторах на 

комп’ютері, а потім вирізують на плоттері з самоклеючої плівки в натуральну 

величину. 

Можна використовувати проектор для проектування малюнка на поверхню з 

подальшим нанесенням контуру і розфарбовуванням. 

Розпис, завдана вручну, виглядає більш цікавою, але для такої роботи 

потрібен досвід і більше часу. Також нанесення орнаменту руками більш 

доцільно для імітації обсягу в малюнку. 

 

Техніка виконання 

Альфрейні розпис стелі в техніці гризайль наноситься матовими фарбами, 

розчиняються в тампері, акрилі, олії. 

 
Основні кроки полягають у наступному: 

1. За допомогою проектора, трафарету або вручну на поверхню наноситься 

контур малюнка. 

2. При підготовці колера спочатку визначаються з базовим кольором, який 

повинен бути найбільш насиченого тону. Їм проступають темні ділянки 

орнаменту і тіні. 

3. Потім частина базового кольору (приблизно тридцять відсотків) змішується з 

білилами в пропорції один до одного – так отримують тон середньої 

насиченості. Їм фарбують відповідні місця, які є переходом від темного до 

світлого. 

4. Після цього середній тон знову перемішують з білилами в тій же пропорції, 

щоб отримати світлий відтінок. Їм прорисовують відповідні ділянки. Можна 
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проводити змішування різних тонів – таким чином, фахівці отримують до 

дев’яти відтінків. 

5. У складних малюнках тіні наносяться в три етапи – світлі падаючі, темні, 

власні (ними виводиться форма предмета). 

6. Полиски і світяться елементи фарбують білим кольором. Це ті місця, на які 

сонячне світло падає під прямим кутом. 

7. На останньому кроці самим темним кольором наносять глибокі западини. 

Техніка розпису також передбачає промальовування опуклих місць світлим 

тоном, а западин – темним. При нанесенні тіні слід враховувати напрям 

світлових променів. 

Орнамент виконується на вирівняній поверхні, на яку наноситься грунтовка. 

Після альфрейной роботи малюнок при необхідності може покриватися 

воском або матовим лаком. 

Прямі лінії і контури геометричних фігур спочатку малюють олівцем, 

потім краї окреслених ліній обклеюються малярським скотчем. Далі 

фарбується поверхню валиком, а після висихання скотч знімають. 

Переваги 

Альфрейні живопис є прекрасним способом перетворення звичайного 

приміщення в яскраве і неординарне простір. 

Альфрейні розпис має наступні переваги перед іншими видами обробки: 

 можна візуально розширити простір, зробити стелю вище, акцентувати 

особливості інтер’єру; 

 існує величезне різноманіття візерунків, орнаментів і малюнків, здатних 

прикрасити не тільки розкішне, але і просте приміщення; 

 з допомогою гризайля можна імітувати ліпнину у відповідному 

інтер’єрі, а також різні архітектурні елементи; 

 розпис виконується якісними фарбами, які відрізняються довгим 

терміном служби і міцністю, легкістю догляду за покриттям; 

 різноманітність використовуваних матеріалів при розпису дозволяє 

втілити в життя самі цікаві ідеї. 

 

Поради щодо вибору орнаменту 

Щоб альфрейні розпис виглядала елегантно і 

вишукано, необхідно правильно підбирати 

малюнок і техніку виконання у відповідності з 

приміщенням і стилем. 

Існує декілька корисних правил: 

1. Перед вибором малюнка слід подумати, 

наскільки він органічно впишеться в інтер’єр. 

Така розпис ідеально підходить для класичного 

стилю, бароко, інтер’єру рококо або 

венеціанського стилю. Живопис додасть інтер’єру 

витонченості, ніжності, елегантності і розкоші. 

2. Підбираючи тип малюнка, потрібно 

орієнтуватися на загальне оформлення 
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приміщення. Важливо, щоб розпис перегукувалася з кількома елементами 

інтер’єру. Це може бути малюнок килима, диванних подушок або текстилю, 

орнамент паркету або гіпсової ліпнини. 

3. Для правильного підбору техніки живопису краще порадитися з майстрами. 

Використовувані інструменти 

Для альфрейной роботи майстра 

живопису використовують різні 

технології. У залежності від типу 

графіки та виду розпису майстер 

підбирає необхідні інструменти і 

матеріали. 

Для цього типу живопису 

знадобляться: 

 масляні або акрилові фарби; 

 ескіз або трафарет малюнка; 

 різнобарвна фактурна штукатурка; 

 позолота і перламутровий барвник; 

 валики і кисті різної величини з 

натурального хутра; 

 ґрунтовка рідка чи порошкова; 

 шпатель, скотч, лінійка; 

 лак для фінішного покриття 

живопису. 

В залежності від складності розпису майстра можуть знадобитися й інші 

інструменти. 

Альфрейні живопис підходить для будь-яких видів приміщень, небажано 

використовувати її у вологих приміщеннях. В таких умовах фарба з часом 

зблякне і малюнок втратить привабливість. 

 

Детальніше за посиланням: 
https://youtu.be/oI1tRMzsH-g 

https://youtu.be/1ANfBWKHHxA 

https://youtu.be/r3e0RdpR3E8 

https://youtu.be/EDYuZUW_tAM 

https://www.youtube.com/watch?v=CYARTv6QJ1w 

 

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://youtu.be/oI1tRMzsH-g
https://youtu.be/1ANfBWKHHxA
https://youtu.be/r3e0RdpR3E8
https://youtu.be/EDYuZUW_tAM
https://www.youtube.com/watch?v=CYARTv6QJ1w
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КАРТКА ЗАВДАННЯ 

 1. Підготувати поверхню під високоякісне фарбування. 

 2. Виконати високоякісне фарбування.  

 3. Можна використати поверхню, на яку наносився трафарет.  

 4. Виконати ескіз альфрейних робіт на листку А4.  

 5. Перенести ескіз на поверхню. 

 6. Виконати альфрейно-жирописні роботи (орнамент)  

 7. 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) 
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