
ТЕМА ПРОГРАМИ: 

5. Опорядження поверхонь під 

«гризайль»

Тема уроку: 5.2. Виконання робіт з 
обробки поверхонь під ліплення

розписом "гризайль" в одному або
декількох тонах.

Майстер в/н:  Біяковська Т.Л.



Мета уроку

• Навчальна – формування та закріплення у учнів знань по виконанню робіт з 

обробки поверхонь під ліплення розписом "гризайль" в одному або декількох

тонах. 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.



Розпис гризайль-це одна з найбільш

декоративних, вишуканих технік розпису. Вона 

являє собою направлення,при якому зоображення

виконують одним відтінком, змінюючи градації від

згущених і темних до світлих. 

Найчастіше в якості базового кольору

вибирають сепію, рожевий або сірий

монохром, але палітра можливостей розпису

стін ними обмежуються. Техніка одночасно

ніжна, витончена і дуже драматична. Це

вишукана імітація ліпнини.

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

yGgxyfzY- посилання на відео;

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

WO7D0- посилання на відео;

https://www.youtube.com/watch?v=XU4QOK

OVIGg- посилання на відео;

https://www.youtube.com/watch?v=OH-yGgxyfzY-
https://www.youtube.com/watch?v=JwDgWLWO7D0-
https://www.youtube.com/watch?v=XU4QOKOVIGg-


Де раніше використовувалася?

Через деякий час техніка гризайль стала використовуватися в 

так званому станкового живопису. Але і тут цей вид мистецтва 

змушений був виконувати лише другорядну роль. У більшості 

випадків він застосовувався як допоміжний інструмент. 

Наприклад, з його допомогою створювалися різні ескізи, 

макети і навіть робилося масштабування будівель і споруд.

https://www.youtube.com/watch?v=fCs3Dqg_fVA- посилання 

на відео;

І тільки через багато років було вирішено відокремити 

гризайль від станкового живопису, перенести його в окрему 

групу образотворчого мистецтва. Під час славної епохи 

бароко, гризайль (техніка малювання) відігравала важливу 

роль при створенні різних архітектурних барельєфів. 

Наприклад, деякі елементи цієї незвичайної техніки потрапили 

на стелі і стіни Ермітажу. Є вони і на стіні Йорданської сходи. 

Актуальні елементи техніки гризайль застосовувалися при 

виготовленні людських статуй під склепіннями, під час 

створення ефекту різьблений стіни і атріуму.

https://www.youtube.com/watch?v=fCs3Dqg_fVA-


Що таке розпис стін в техниці гризайль? Техніка

гризайль дозволяє майстерно імітувати барельєфи и 

скульптури - людина навіть не здогадається, що

перед нею плаский малюнок, а не справжній

предмет. Майстри володіють особливостями техніки

і зможуть: 

✓ підкреслити враження від приміщення в стилі

класицизму, античності - розпис стін під гризайль 

співзвучний з їх суворою, урочистою гармонією і 

був поширений в XVII-XVIII століттях;

✓ створити майстерну імітацію колон з портиками, 

різних стін, атріумів і арок,    скульптур на 

постаментах- гра світла і тіней посилює ефект

об’єма

✓ доповнити нейтральний, мінімалистичний, 

аскетичний інтер’єр ненав’язливим, але 

благородним декором — графічний гризайль в стилі

Пікассо, використавши стилістичні елементи

техніки, станє нетривіальним штрихом.



Відомі колірні варіації

Як правило, гризайль - це всього один або два кольори, найчастіше 

біло-коричневий або чорно-білий відтінок. Ще раніше, як варіант 

палітри даного виду мистецтва, використовувалася так звана сепія. 

Вона представляла собою особливу барвник, яке можна було 

отримати, застосовуючи  чорнильний мішок морської каракатиці.

Як це працює?

Малювання в стилі гризайль виконується за наступною

схемою:

1. Робиться начерк олівцем.

2. Наноситься легкий шар фарби - буквально кілька штрихів,

виключаючи світлі місця об'єктів.

3. Робота сохне.

4. У міру висихання учень повинен знайти на малюнку тіні.

Він зафарбовує їх на тон темніше.

5. Після висихання позначаються місця з півтонами.

6. У заключній стадії світлим тоном виділяються самі

освітлені місця і відблиски.



Виконання робіт з обробки поверхонь під ліплення розписом "гризайль" в одному або

декількох тонах.

Перш за все необхідно визначити область виконання робіт. Техніка гризайль виконуюється на 

ретельно підготованій поверхні під високоякісне пофарбування. Обов’язково попередньо виконати 

накритття та обклеєння всіх необхідних елементів поверхні.

https://www.youtube.com/watch?v=1ANfBWKHHxA- посилання на відео

https://www.youtube.com/watch?v=1ANfBWKHHxA-


Картка завдання №1

1. Що таке гризайль?

2. Які основні кольори техніки  «гризайль»?

3. Що таке сепія ?

4. Дайте детальну характеристику зображенням. Опишіть техніки виконання.



Інструктивно-технологічна картка

теми програми: 5. Опорядження поверхонь під  

«гризайль» 

Картка завдання №2                         теми уроку: 5.2. Виконання робіт з обробки поверхонь

під ліплення розписом "гризайль" в  

одному або декількох тонах.

На малюнку зображено 

лист аканта. Необхідно 

створити подібний лист 

аканта у техніці 

гризайль на 

акварельному аркуші 

формату А4 

акварельними фарбами. 

Відповідні дані занести 

у подану таблицю.

№

п/п

Назва операції Інструменти, 

матеріали

Зображення, 

пояснення

1.

2.

3.

4.

5.

6.



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

