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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 № 5. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.    

                  Опорядження   поверхонь за трафаретами  

Урок П.т.5.2. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.  

                   Вирізка трафаретів одного, двох і трьох кольорів. Виготовлення   

                   трафаретів для написання букв і цифр. Прооліфлення трафаретів.   

                   Розмітка поверхні. Готування кольору. Набивання фризових  

                   трафаретів одного й двох кольорів. Нанесення за трафаретом букв  

                   і цифр. 

Мета уроку: 

Навчальна- формування та закріплення знань по освоєнню прийомів     

                   вирізки трафаретів одного, двох і трьох кольорів. Виготовленню  

                   трафаретів для написання букв і цифр. Прооліфленню трафаретів.   

                   Розмітка поверхні. Готування кольору. Набивання фризових  

                   трафаретів одного й двох кольорів. Нанесення за трафаретом букв  

                   і цифр. 

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 
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Актуалізація опорних знань: 

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 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. 

 

Трафарети для декору стін 
Багато людей люблять постійно міняти щось в своєму інтер'єрі - 

переставляти меблі, переважувати драпірування, прикрашати стіни. Але що 

робити, якщо дорогий ремонт не по кишені, а створити неповторне 

оформлення дуже хочеться? На допомогу прийдуть трафарети для декору - 

маючи трохи фарби і вільного часу, оформити практично будь-яку поверхню 

стане легко, навіть без будь-яких художніх навичок. 

Переваги використання трафаретів 

Оформлення приміщень за допомогою трафареток має безліч переваг: 
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 швидкий спосіб внесення різноманітності в однотонний інтер'єр; 

 можливість провести ремонт з мінімальним капіталовкладенням; 

 відкоригувати форму кімнати, розбити її на окремі зони; 

 замаскувати дрібні дефекти стін; 

 "Заховати" або додати потрібний елемент простору; 

 зайнятися творчістю всією сім'єю, разом з дітьми; 

 легко виготовити самостійно, вибрати зі зразків, представлених в 

каталогах. 

  

матеріали виготовлення 

Як трафаретних матеріалів застосовують: 

 вінілові плівки (оракал); 

 ПВХ; 

 картон; 

 щільний папір; 

 тонку пластмасу; 

 фанеру; 

 ДВП; 

 шпалери. 

Вироби з самоклеїться плівки використовувати найпростіше - їх наклеюють 

на стіну, фарбують потрібні місця, після відклеюють, викидають. Пластикові 

- використовують кілька разів, але залишки фарб необхідно ретельно 

видаляти. 
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Самостійно трафаретка вирізається з паперу, шпалер, при наявності 

інструменту, фрези - з фанери або пластмаси. 

 

 

  
Різноманітність по типу малюнка 

Оригінальні декорації, орнаменти підбираються не тільки під задуманий 

стиль інтер'єру, але і з урахуванням умінь, художніх навичок того, хто буде 

оформляти приміщення. Якщо досвіду подібного декорування кімнат поки 

немає, краще придбати готові магазинні шаблони, не дуже хитромудрою 

конфігурації. 

За способами розфарбовування трафарети ділять на види: 

одинарні 
Найпростіші, поширені. Для них 

використовують якийсь один тон фарби, з 

нанесенням впорається навіть новачок. 

комбіновані 

Барвисті, тут застосовується два-три і більше 

кольору одночасно, що вимагає певного 

досвіду, акуратності, чіткого дотримання 

послідовності дій. 

об'ємні 
Дають можливість зобразити на стіні рельєфну 

картину. Для цього використовується 
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шпаклівка, що накладається шаром близько 

трьох міліметрів. Якщо готову картинку 

грамотно оформити підсвічуванням, можна 

створити враження барельєфа, 3Д-картини. 

Зворотні 

Антітрафарети, в яких зафарбовується не 

внутрішній простір, а зовнішній фон. 

Обраний малюнок буде кольору 

оформляється поверхні, стіна навколо - 

контрастною. 

 
Шаблони випускаються одноразові - приходять в непридатність після одного-двох 

разів, багаторазові - використовувані багаторазово. Останні виконуються з міцних 

матеріалів, але великими бувають рідко, через велику вагу, громіздкість. 
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Вибір стилістики трафаретів 

Відповідне зображення підбирається під будь-який дизайн інтер'єру, 

наприклад: 

 класичний - симетричні візерунки, що розміщуються по центру стіни, 

вензелі, сталь, всілякі завитки. Золота, жовто-біла, світла деревна 

колірна гамма; 

 бароко - зображення виноградної лози, троянд, хитромудрих 

переплетень, витончених листя, гілок. Пастельні, бірюзові тони, 

позолота, бронза; 

 лофт - обриси великих міст, хмарочосів, машин, механізмів, графіті, 

написи. Цегляно-червоні, чорні, сірі, сині, бежеві кольори; 

 мінімалізм - смуги, однотонні зображення з простою геометрією. 

"Чисті" кольори - чорний, червоний, білий, жовтий; 

 хай-тек - абстракції, ламані лінії, хвилі. Сірий, сріблясто-білий, чорно-

коричневий, металевий відтінки; 

 кантрі - клітина, фігурки птахів, квітки соняшників, лаванди, метелики, 

пейзажна тематика. Захисно-зелений, коричнево-червоний, 

теракотовий, пісочно-жовтий тони; 

 східний - зображення квітучих гілок дерев, ієрогліфів, бамбука. 

Кольори - західне-червоний, жовто-зелений, ніжно-рожевий, 

коричнево-чорний; 

 поп-арт - стилізовані портрети відомих людей, різні символи, літери. 

Червоно-оранжеві, салатово-зелені, блакитні тони; 

 етнічний - розпис під хохлому або гжель, російські народні орнаменти, 

зображення дерев'яної речей домашнього вжитку; 

 єгипетський - теплі тони, картинки імітують фрески з левами, 

фараонами, сфінксами. 
Трафарет може бути одиничним, повторюватися кілька разів, являти собою 
цілу багатобарвну картину. 
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Де придбати трафарети 

Трафарети найчастіше купуються в магазинах або на будівельних ринках, 

замовляються через сайти в інтернеті.  

Найбільш популярні: 

 рослинні, квіткові 

мотиви; 

 силуети тварин, птахів; 

 профілі, стилізовані 

особи людей; 

 геометричні фігури; 

 написи з хитромудрим 

шрифтом; 

 меандри, фрактали; 

 зірочки, сердечка; 

 літери, цифри, 

логотипи. 
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Іноді шаблони виготовляють по власноруч придуманим ескізами, які 

залишається збільшити і роздрукувати в одній з фотостудій, де є 

широкоформатний друк на папері, пластику, самоклеючій плівці. У 

компаніях, які займаються зовнішньою рекламою, є можливість розробити 

будь-трафарет по фотографії, яку приніс замовником. 
При небажанні возитися з фарбами, купуються трафаретці для декупажу, які 

наклеюються на поверхню, покриваються лаком. 

  

  
Як зробити трафарет своїми руками 

Самостійно виготовлений шаблон практично завжди унікальний. Для його 

виготовлення потрібно: 

 сам малюнок; 

 матеріал - пластик, папір, плівка; 

 олівець; 

 ніж для паперу; 

 скотч. 

Як це зробити поетапно: 

 картинку можна скопіювати, роздрукувати з інтернету, збільшивши до 

потрібного формату або, при наявності художнього таланту, вдатися до 

ручного малювання; 

 після вибирається матеріал - картон, плівка, що самоклеїться, шматок 

пластику. На будь-якому з них фірми, що займаються візуальної 
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рекламою, можуть надрукувати бажане зображення. Як варіант - 

переносять на трафарет за допомогою копіювального паперу; 

 шаблон, виконаний з картону, обклеюють скотчем з обох сторін або 

ламінують - так виріб прослужить довше; 

 після трафарет акуратно прорізається гострим ножем або лезом - при 

цьому важливо, щоб не було задирок. Під низ підкладають скло, щоб 

не подряпати стіл. 

 

 
Вибір місця нанесення малюнка 

За допомогою трафаретів можна оригінально задекорувати не тільки 

пофарбовані або обклеєні шпалерами стіни, але і стелі, підлоги, шафи, 

дзеркала, перегородки зі скла, двері, вікна, камін і ін. Для просторих 

приміщень підійдуть великі настінні зображення, що заповнюють собою 

порожнечу. Тісні кімнатки прикрашаються невеликими картинками, 

окремими елементами, не захаращувати простір. Найбільш часто шаблонні 

прикраси розміщують навколо вхідних або міжкімнатних дверей, розеток, 

вимикачів, дзеркал, над ліжками, столами, тумбочками. У санвузлі 

оформляється простір над кожним сантехнічним приладом, в дитячій 

зазвичай прикрашають переважна більшість вільних поверхонь. 
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Простору з високими стелями оформляють щодо дрібними візерунками, 

розташованими по горизонталі, що йдуть по всьому периметру, коли стеля 

низька - вертикальними, витягнутими зверху вниз сюжетами. 

При оформленні святкових інтер'єрів (новорічних, весільних, на день 

народження, свято весни, Хеллоуїн, день закоханих і ін.) Трафаретні 

малюнки наносять легко змивається фарбами, на ті поверхні, які пізніше 

легко від них очистити. 

   

   

Яку фарбу використовувати 

Для створення малюнків через магазинні або "самопальні" трафаретці, 

допускається використання дуже різних фарб, матеріалів: 

 акрил; 

 водоемульсійна; 

 гуаш; 

 гель з блискітками; 

 Масляна фарба; 

 рідкі шпалери; 

 декоративна кольорова штукатурка 
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Способів нанесення теж кілька: 

 балончиком; 

 аерографом; 

 губкою; 

 пензлем; 

 валиком; 

 шпателем. 

Готові малюнки для міцності, зручності в догляді, покривають прозорим 

лаком. 
Як правильно працювати з трафаретом 
Складність покрокової роботи з шаблонами 

залежить від виду оброблюваної поверхні, 

кількості квітів, деталей картини, якості 

використовуваних лакофарбових матеріалів, 

місця нанесення, а також досвіду майстра. 

Для якісного оформлення стіни робляться 

максимально рівними, гладкими. Надмірно 

криві вирівнюють за допомогою штукатурки, 

шліфуються дрібною шкіркою. Якщо стінка 

рівна, її просто миють, просушують, а малюнок приміряють до поверхні, щоб 

вирішити, де він розташується найбільш красиво. 

Чим працювати 

Для створення картинки 

знадобляться: 

 самі трафарети; 

 клей для них; 

 валик або пензлик; 

 фарба в балоні або рідкий акрил; 

 захисні рукавички. 

Для створення багатоколірного 

зображення знадобиться не менше 

двох-трьох різних кольорів 

фарбувального складу. 
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Як, ніж закріпити 

Щоб під час фарбування шаблон з'їжджати, що не зміщувався щодо заданого 

місця, його прикріплюють аерозольним клеєм, який не залишає плям, слідів, 

не приводить до відшаровування фарби, шпалер. Робиться це так: на 

поверхню шаблону з невеликої відстані розпорошується достатню кількість 

клею, після чого матеріал щільно притискається до оброблюваної поверхні, 

особливо на ділянках, де перемички тонкі. 
Важливо враховувати, що чим рівніше стіна 

або інша площина, тим щільніше трафарет 

прилягає до стіни, тим менше ймовірність 

дефектів майбутнього малюнка, хоча від 

затікання фарб клей повністю не рятує. Якщо 

шаблон планується використовувати кілька 

разів, перед застосуванням клеїть з нього не 

обов'язково змивати повністю. 

 

Важкі шаблони великого розміру, для 

підстраховки додатково закріплюють 

малярським скотчем. 

 

   

  

Порядок перенесення малюнка на стіну 

Фарби наносяться поролоновою губкою, малярської пензликом, валиком або 

шляхом аерографії. Кисть тримають перпендикулярно, щоб ворсинки не були 

за краї, губку і валик акуратно віджимають - застосування останнього 

доцільно, коли потрібно пофарбувати великі площі. При фарбуванні 
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аерографом або балончиком, його ведуть на відстані 25-35 см. Від стінки, а 

окремі поверхні захищають від попадання фарбника. 

При нанесенні складних сюжетних картинок, поділяють на зони елементів, 

потрібна чітка попередня розмітка. 

   

   

 
Як працювати з об'ємним трафаретом 

Фактурні малюнки виглядають вельми розкішно, особливо підходять для 

дорогих інтер'єрів в стилі класики або ампіру, рідше вони використовуються 

в декоруванні лофт або ар-деко. 

Для створення такого барельєфа буде потрібно шаблон, товщиною один-три 

міліметри, шпаклівка зі спеціального акрилу, яка наноситься пошарово 

шпателем. Трафарет прибирають, коли склад тільки-тільки схопився, але ще 

не до кінця застиг. Якщо є помітні нерівності, їх шліфують наждачним 

папером, потім фарбують, чекають повного висихання. 

Поради щодо вибору трафаретів для приміщень різного призначення 

У різних кімнатах використовуються різні шаблони: в ванній, кухні, 

відкритої лоджії вологість часто буває підвищеною, тому малюнки гуашшю, 

аквареллю з тюбиків тут неприйнятні, через нестійкості до впливу води. Для 

спальні переважні спокійні сюжети, неяскраві фарби, мінімальне число 

різких контрастів. У дитячій навпаки - чим більше фарб, тим краще, але 
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тільки за умови, що стіни фарбуються в тьмяний колір. Антітрафарети, 

виконані в пастельних тонах, ідеально підійдуть для місць відпочинку, сну, 

медитації. 

   
Тематика також буде різною: 

 кухня - зображення фруктів, овочів, посудних приладдя, смачних страв, 

барвиста хохлома; 

 спальня - зоряне небо з місяцем, дерева з птахами, що сплять котики, 

витіюваті візерунки над узголів'ям ліжка, туалетний столик; 

 вітальня - великі геометричні фігури, монохромні або кольорові 

пейзажі, які летять метелики, старовинна арка над каміном, сонце над 

телевізором; 

 дитяча - казкові сюжети, пізнавані силуети мультиплікаційних 

персонажів, тварин; 

 передпокій - зображення зигзагів, "блискавок", хвиль, смужок, 

парасольок, вішалок, капелюшків; 

 ванна - морська тематика, мильні бульбашки, які купаються діти, які 

пливли каченята, лебеді, паперові кораблики; 

 кабінет - контурні зображення книг, ділових паперів, чорнильниці з 

пером для письма; 

 балкон або лоджія - пальми, дивовижні оранжерейні рослини, тварини, 

птахи, метелики. 
Для дитячої кімнати підійдуть шаблони, які мають вигляд табличок з іменами 

кожної дитини в ногах ліжка, на стільчиках, шафках. Подібне робиться і на 

дерев'яних будиночках домашніх кішок, собак. 
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Помилки при роботі з трафаретом, як їх уникнути 
Перед нанесенням малюнка важливо врахувати, звідки на нього падає світло - це 

найбільш значимо для об'ємних зображень. Щоб фарба не затікала за шаблон, вона 

береться потроху, повільно, не поспішаючи, наноситься шляхом "набивання". 

Трафарети закріплюються максимально нерухомо, щоб уникнути перекосів, 

спотворень загальної картини. Перед початком фарбування бажано "потренувати 

руку" на старому клаптику шпалер, особливо, якщо це перший досвід малювання 

через трафаретку. 

На стадії створення ескізу потрібно 

продумати всі деталі - надмірно дрібні 

елементи незручні для прикрашення, 

будуть перевантажувати інтер'єр малого 

простору, зливатися один з одним при 

погляді з великої відстані в просторій 

кімнаті. За забарвленням, сюжету, 

розмірами, трафаретне зображення 

повинно відповідати загальному настрою 

приміщення, його призначенням. 

При випадковому розмазування фарби, 

надлишки забираються ватяними 

паличками, тканиною, змоченою у воді, 

розчиннику - в залежності від використовуваних фарб. 

 
висновок 
Дизайнерські або саморобні трафарети для стін 

під фарбування - найпростіший, швидкий 

спосіб урізноманітнити декор приміщення, 

внісши нотку новизни, проявивши свої творчі 

здібності. З їх допомогою оформляється вся 

квартира, приватний будинок або тільки одна 

кімната, окрема зона великого простору. 

Відповідні малюнки можна завантажити з 

інтернету, підібравши під потрібну стилістику 

приміщення, вирізати з журналу, купити в 

будівельному магазині, намалювати своїми 

руками, після роздрукувавши в найближчому 

"копіцентрів". 

Детальніше за посиланнями: 
https://youtu.be/Nb0KpbwGPgA 

https://www.youtube.com/watch?v=g-ir0DU2GsI 

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

 

 

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/Nb0KpbwGPgA
https://www.youtube.com/watch?v=g-ir0DU2GsI
https://www.youtube.com/watch?v=QvdMz_oaIgU
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КАРТКА ЗАВДАННЯ 

1. Підготувати поверхню під високоякісне пофарбування ( робочий стенд, 

попередньо підготовлений: виконане шпаклювання, виконане 

затирання, виконане грунтування навхрест). 

2. Виконати високоякісне фарбування (виконати перший шар фарбування, 

після повного висихання, пофарбувати ще на один фінішний шар). 

3. Приготувати трафарет (за власним бажанням). 

4. Прикріпити трафарет на місце візерунку.  

5. Виконати торцювання по контуру трафарету. 

6. За допомогою інструменту ( на власний розсуд) виконуємо забарвлення. 

7. 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) 
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