
ТЕМА ПРОГРАМИ: 

6. Опорядження та розпис 

поверхонь під шовк, мармур, 

кісну

Тема уроку: 6.1. Вибір основного 
малюнка, що гармоніює з тоном для 
набивання. Розбивка поверхонь на 

дзеркала й смуги. Способи складання
кольору по зразках натуральних тканин.

Майстер в/н:  Біяковська Т.Л.



Мета уроку

• Навчальна – формування та закріплення у учнів знань по вибору основного 
малюнка, що гармоніює з тоном для набивання. Розбивці поверхонь на дзеркала й 
смуги. Способи складання кольору по зразках натуральних тканин. 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.



Колір фарби може виявитися одним із основних критеріїв 

вибору. Та й ученими вже неодноразово було доведено, 

що різні кольори стін можуть по-своєму впливати на 

самопочуття та настрій людини.

Як обрати колір і не помилитися?

Фарби на великих стінах завжди виглядають менш

насиченими, ніж на зразках чи у банках. Тому в невеликих 

приміщеннях яскравий колір швидше буде втомлювати, ніж

милувати око. Щоб цього уникнути, при виборі серед різних

варіантів фарби бажано надавати перевагу менш насиченому. 

Перед тим, як прийняти остаточне рішення щодо вибору

кольору фарби, зверніть увагу на ступінь її блиску: глянець

на стіні може мати світліший відтінок, ніж на пробному 

зразку, а матовий тон навпаки здаватиметься темнішим, 

особливо в приміщеннях зі слабким природним освітленням.

https://www.youtube.com/watch?v=Xp3iHLChGYQ- посилання

на відео;

https://www.youtube.com/watch?v=Xp3iHLChGYQ-посилання


Зважаючи на практично нічим не обмежений спектр відтінків 

лакофарбової продукції, представленої на сучасному ринку, а 

також на можливість комп’ютерного колерування у будь-які тони, 

вибір ідеального кольору може виявитись досить непростим 

завданням. Чудовим вирішенням цієї проблеми є ідея 

комбінування відразу декількох відтінків фарб у інтер’єрі.

Перед тим, як прийняти остаточне рішення щодо вибору 

кольору фарби, зверніть увагу на ступінь її блиску: глянець 

на стіні може мати світліший відтінок, ніж на пробному 

зразку, а матовий тон навпаки здаватиметься темнішим, 

особливо в приміщеннях зі слабким природним 

освітленням. 

Якщо поверхня під фарбування має рельєфну структуру –

це теж потрібно врахувати під час вибору кольору. Справа у 

тім, що навіть дрібний виступ чи горбик на стіні буде 

кидати невелику тінь. У результаті поверхня буде дещо

темнішою, ніж планувалось. 

https://www.youtube.com/watch?v=LcYy_G1sx_Q-

посилання на відео;

https://www.youtube.com/watch?v=LcYy_G1sx_Q-


Якщо визначитись із кольором все ніяк не вдається, спробуйте придбати кілька зразків фарби

тих відтінків, які Вам сподобались найбільше, і зробіть пробне нанесення. Швидше за все, 

результат наштовхне Вас на вибір чогось одного. Але не забувайте, що найкраще тестувати

стіну в тій кімнаті, де Ви плануєте проводити ремонт, у стандартних умовах освітлення. 

Доцільно зафарбувати хоча б по квадратному метру кожним кольором – це дозволить 

максимально об’єктивно оцінити результат. 

Найбільш вдалі комбінації кольорів Для 

багатьох людей питання комбінування 

контрастних і несумісних між собою кольорів 

взагалі не є проблемою. Якщо Ви не входите до 

кола таких осіб, але й остаточно визначитися із 

палітрою тонів для помешкання поки не 

можете, Вам неодмінно стануть у пригоді 

правила поєднання різних відтінків. Для 

початку оберіть три найбільш приємних для 

Вас тони. Бажано при цьому обмежитись

різними відтінками одного кольору (наприклад, 

насиченим блакитним, лазуровим і синім).



Один із них буде основним, домінуючим, а інші два виконуватимуть

ролі компаньйонів – доповнюватимуть головний тон та 

освіжатимуть загальну картину приміщення. Ідеальним відсотковим

співвідношенням кількості основного кольору до супровідних

вважається 75:25. Дотримуючись таких пропорцій, можна отримати

максимально гармонійний і ненав'язливий результат.

РОЗБИВКА ПОВЕРХОНЬ НА ДЗЕРКАЛА ТА СМУГИ.

Забарвлення поверхонь з розбивкою їх на дзеркала виконують при обробці клубних 

приміщень, кабінетів, залів, парадних коридорів, а іноді і житлових кімнат 

забарвлення виконують, розбиваючи поверхні на дзеркала.

У невеликих кімнатах з високою стелею на кожній стіні над панеллю, висота якої 

повинна бути 60-70 см, поміщають одне велике дзеркало. Така обробка візуально 

знижує висоту приміщення. Усередині дзеркало обробляють гладкими або 

фактурними фарбами. По межах дзеркала і панелі витягують фільонки або 

встановлюють дерев'яні або пластмасові розкладки різного профілю.

Поверхня великої стіни розчленовується на кілька дзеркал. Дзеркала розташовують 

так, щоб дверні та віконні прорізи вписувалися в дзеркало, а не різали його. При 

цьому необхідно враховувати розташування не тільки дверних і віконних прорізів, а 

й меблів, картин і т. п.

Рис.1. Приклади розташування дзеркал панелей. а - невдалі, б -

рекомендовані



Але зазвичай поверхню стіни розбивають на кілька дзеркал. При цьому необхідно враховувати 

розташування не тільки дверних і віконних прорізів, а й меблів, картин і т. п. Дзеркала слід 

розташовувати так, щоб дверні та віконні прорізи вписувалися в дзеркало, а не різали його. На рис. 

наведені приклади членування поверхонь стін на панелі. Зліва поміщені невдалі (рис. 1а), праворуч 

-вдалі (рис.1 б) зразки розташування дзеркал При цьому розташування дзеркал ув'язано з

розташуванням дверних прорізів, меблів і картин. https://www.youtube.com/watch?v=EHfFzi9muK4

Способи складання кольору по зразках натуральних тканин.

Трохи про стереотипи. У нашому суспільстві багато стереотипів про колір, 

які давно треба зруйнувати. Білий - лікарняний, чорний - похмурий, синій –

для ванної. Звичайно ж, синій асоціюється з водою, але це не означає, що 

використовувати його потрібно тільки в басейнах, ванних і туалетах. Є безліч 

прикладів, коли в глибокий синій пофарбований всі стіни в спальні, це 

виглядає дуже стильно і приємно. 

Чорний і білий - взагалі базові кольори для сучасних інтер'єрів. Перший 

можна сміливо комбінувати з усіма кольорами, адже на його тлі будь-який 

інший відтінок здається більш виразним і соковитим. Чорний здатний 

наповнити приміщення глибиною, зробити його більш затишним.

https://www.youtube.com/watch?v=EHfFzi9muK4
https://etalonk.com/interior-designs/basseyn
https://etalonk.com/interior-designs/vannaya-tualet


Білий - робить простір витонченим. Це чистий аркуш, на 

якому можна створити будь-яку композицію, і вона буде

виразною. Білий найкраще освіжає, створює враження 

чистоти і охайності.

Головний стереотип, що лякає більшість людей, - яскраві

кольори в інтер'єрі дратують і набридають. Звісно, так. 

Якщо вибрати колір неправильно, або пофарбувати стіни в 

червоний, зелений і жовтий. Насправді ж, яскраві кольори –

єдиний спосіб вибратися з нескінченного циклу безликих 

інтер'єрів, і нарешті створити оселю, в якій буде цікаво і 

приємно знаходитися. Далі ми дізнаємося, як правильно 

визначити ваш колір.

Щоб не помилитися, вибирайте природні відтінки

Однозначно комфортно вам буде перебувати в кольорах, які часто можна зустріти в природі. Це такі

натуральні відтінки, як зелений, пісочний, бежевий, сірий, блакитний. До речі, простий на перший 

погляд зелений насправді дуже багатогранний. Його палітра може варіюватися від м'ятного до 

оливкового, або, наприклад, від смарагдового до трав'яного. Не варто обмежуватися стандартними

рішеннями.



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


Картка завдання №1

1. Що таке імітація?

2. Що таке підбір кольору?

3. Які традиційні кольорові комбінації використовують?

4. Охарактеризуйте підбір стилю і кольору на зображеннях.



1. Відповідно до 

зображення поясність 

стиль та підбір кольорів. 

Опишіть поетапно 

підготовку під 

оздоблення, виконання 

декоративного 

опорядження та 

кольоровий підбір. Який 

контраст застосовано? 

Всі дані занести в 

подану таблицю.

Інструктивно-технологічна картка

теми програми: 6. Опорядження та розпис    

поверхонь під шовк, мармур, кісну» 

Картка завдання №2                 теми уроку: 6.1. Вибір основного малюнка, що гармоніює з  

тоном для набивання. Розбивка поверхонь на дзеркала й смуги. 

Способи складання кольору по зразках натуральних тканин.

№

п/п

Назва операції Інструменти, 

матеріали

Зображення, 

пояснення

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


