
ТЕМА ПРОГРАМИ: 

5. Опорядження поверхонь 

під «гризайль»

Тема уроку: 5.1. Розпис ліпних

прикрас. Обробка поверхонь під

ліплення різними фарбувальними

сумішами

Майстер в/н:  Біяковська Т.Л.



Мета уроку

• Навчальна – формування та закріплення у учнів знань по розпису
ліпних прикрас. Обробці поверхонь під ліплення різними фарбувальними
сумішами. Дотримання трудової дисципліни та відповідальність за її
порушення.

• Розвиваюча - формування раціонального, логічного мислення, 
зацікавленості до обраної професії та творчого підходу до завдань .

• Виховна - виховання учнів до трудової дисципліни,  відповідальності  та 
культуру поведінки при роботі в майстернях та на робочих місцях, 
старанність та активність, повагу до колег та праці інших.



ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ

Інструктаж з ОП та БЖД

Дотримання дисципліни, правил та вимог з охорони праці та безпечної життєдіяльності 

забезпечить повну безпеку при виконанні завдання. Кожен з учнів повинен дотримуватись 

санітарно-гігієнічних норм і правил. Перед початком робіт необхідно переконатися у справності 

інструментів, відсутності зайвих матеріалів та безпечності робочого місця.

Категорично забороняється 
Приступати до роботи без дозволу майстра в/н;
Використовувати інструмент не за призначенням, кидатися ним, порушувати робочу дисципліну;
Займатися будь якими іншими справами, розмовляти, заважати працювати іншим; 
Залишати самовільно майстерню;
Кидати сміття та захаращувати вікна та двері.

Під час роботи
Обов’язково користуємся засобами індивідуального захисту (рукавиці, респіратор, захисні окуляри);
Підтримувати робоче місце в чистоті;
Уважно слухати вчителя, виконувати отримане завдання;
Слідкувати за інструментом;
Раціонально використовувати матеріали;
При виникненні нестандартної ситуації ОБОВ’ЯЗКОВО повідомити майстру в/н.



Архітектурний декор (ліпнина) – це особливий вид 

мистецтва, який прийшов до нас з глибокого 

минулого і останнім часом набуває все більшої і 

більшої популярності. Ліпнина є однією з найбільш 

характерних рис класичних, історичних стилів. 

Розпис ліпних прикрас

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.

Види розпису

До видів розпису відносяться два види робіт:

 орнаментально-декоративний розпис;

 альфрейно-малярні роботи.



Орнаментально-декоративний розпис

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 – альфрейний розпис (фото можна

побачити нижче), що імітує різноманітні

архітектурні елементи, гіпсову ліпнину. 

Традиційно для такої роботи застосовують

фарби і відтінки сірого кольору і умбри.

https://www.youtube.com/watch?v=4eETGf0PF2k

-посилання на відео

https://www.youtube.com/watch?v=4eETGf0PF2k-посилання


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.

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.



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

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.

https://youtu.be/oI1tRMzsH-g - посилання на відео 

https://youtu.be/1ANfBWKHHxA- посилання на відео 

https://youtu.be/r3e0RdpR3E8 - посилання на відео 

https://youtu.be/oI1tRMzsH-g-
https://youtu.be/1ANfBWKHHxA-
https://youtu.be/r3e0RdpR3E8


Використовувані інструменти та матеріали:

Для альфрейних робіт майстри 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 майстру можуть знадобитися

й інші інструменти.
https://youtu.be/EDYuZUW_tAM - посилання на відео

https://www.youtube.com/watch?v=CYARTv6QJ1w- посилання на відео 

https://youtu.be/EDYuZUW_tAM-
https://www.youtube.com/watch?v=CYARTv6QJ1w-


Картка завдання №1

1. Що таке ліпнина?
2. Які види розпису існує?

3. Що таке «гризайль?

4. Дайте детальну характеристику зображенням. Поясніть де розпис ліпнини, а де імітація розпису 

ліпнини. 



Інструктивно-технологічна картка

теми програми: 5. Опорядження поверхонь під «гризайль» 

Картка завдання №2                         теми уроку: 5.1. Розпис ліпних прикрас. Обробка поверхонь

під ліплення різними фарбувальними сумішами

1. Оберіть один з поданих

варіантів розпису ліпнини. 

Детально опишіть

технологію виконання

робіт, починаючи з 

підготовки під розпис. 

Обов’язково вказати

інструменти та матеріали, 

які необхідно використати.

№

п/п

Назва операції Інструменти, 

матеріали

Зображення, 

пояснення

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Заключний інструктаж

Виконані картки завдання №1, №2 та заповнену 

інструкційно-технологічну картку

відправити на поштову скриньку 

mTanatko@ukr.net

Обов’язково в темі листа вказати: Прізвище, номер уроку.

При потребі, кожному бажаючому надам індивідуальні рекомендації, 

консультації та роз’яснення щодо покращення засвоєння теми та 

виконання завдань.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

mailto:mTanatko@ukr.net

