
ТЕМА ПРОГРАМИ: 

6. Опорядження та 

розпис поверхонь під 

шовк, мармур, кісну

Тема уроку: 6.2 Підготовка тіла при обробленні
поверхонь під імітацію тканин. Декоративний
розпис під шовк вручну. Виконання робіт, що 

імітують оксамит, сукно й замшу. Застосування 
присипок кварцового піску й обпилювань при 
виконанні робіт з імітації під оксамит, замшу й 

сукно.

Майстер в/н:  Біяковська Т.Л.



Мета уроку

• Навчальна – формування та закріплення у учнів знань по підготовці тіла при 
обробленні поверхонь під імітацію тканин. Декоративну розпису під шовк вручну. 
Виконанню робіт, що імітують оксамит, сукно й замшу. Застосування присипок 
кварцового піску й обпилювань при виконанні робіт з імітації під оксамит, замшу й 
сукно.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.



З призначенням зазвичай штукатурки все ясно. Цим матеріалом

покривають стіни, щоб їх вирівняти і задекорувати. А ось декоративна 

шовкова штукатурка наноситься безпосередньо на підготовлену

поверхню, у неї тільки декоративна функція. Продукт виготовляють на 

основі целюлозних волокон, поліестеру, бавовни, волокон штучного і 

натурального шовку. Присутні в складі і зв'язуючі акрилові добавки. 

Але саме частинки шовку надають матеріалу такий приємний оку 

ефект. І чим волокна шовку крупніше, Тим розкішніше буде 

виглядати оброблена поверхня стін. Рідкий шовк для стін має 

пластичністю за рахунок поліестерових ниток в своєму складі. 

Акрилові сополімери в якості сполучного компонента посилюють цю 

характеристику. Невеликий відсоток маса - це пластифікатори, які 

здатні ліквідувати грибок і пліснява. Барвники та інші добавки 

підсилюють якість шовкового матеріалу. Деякі наповнювачі можуть 

надавати малюнку на стіні напівпрозорість. Він під різним кутом і 

виглядати буде по-різному. За рахунок цього шовкографія

перетворюється на справжнє мистецтво.

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

https://www.youtube.com/watch?v=u36T-yyitVM-посилання на відео;

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


Підготовка до роботи і витрата матеріалу

Перш ніж приступити до обробки потрібно підготувати необхідний інструмент і матеріал:

шпатель і кельма; 

фактурний валик, губка, щітка з дрібним ворсом; 

пульверизатор при роботі з дрібно фактурною штукатуркою (на упаковці виробник 

зазвичай вказує позначення МН - машинне нанесення).

Спеціальної підготовки вимагають і стіни, які будуть піддаватися 
покриттю. Необхідно видалити залишки старих шпалер, фарби і 
різних забруднень. Крім того, при наявності нерівностей і 
дефектів глибиною понад 3 мм потрібно їх усунути за допомогою 
шпаклівки. Потім стіну слід прогрунтувати, використовуючи 
фасадну шпаклівку. І після повного висихання поверхня 
забарвити в білий колір або відтінок, наближений до тону 
шовковій штукатурки. Наступним етапом роботи буде 
приготування суміші. Шовкову штукатурку на полицях 
спеціалізованих магазинів можна знайти у вигляді готової суміші 
або ж набору компонентів для самостійного приготування. 
Розчин готуємо, керуючись вказівками інструкції, яка завжди 
додається до суміші.



Як же розрахувати витрати матеріалу? В середньому для отримання

шару 1,5-2 мм необхідно 1 кг штукатурки на 4-5 квадратних метрів. 

Кількість штукатурки прямо залежить від того, яким матеріалом вона 

буде наноситися на стіну і яка буде фактура покриття. На покриття з 

великої фактурою витрачається більше розчину, а з дрібної - відповідно, 

менше. Крім того, при нанесенні за допомогою кельми витрата менше

на квадратний метр, а за допомогою валика - більше. 

Отже, штукатурку готуємо наступним чином: 

• У ємність з сухим компонентом додаємо мінеральні та декоративні 

добавки. Їх кількість визначаєте самі - все залежить від того, який 

ефект ви хочете отримати в результаті роботи: більше блискіток -

відповідно відповідний блиск на поверхні, більше мінеральної 

крихти - визначить фактуру покриття.        

• Для інтенсивності кольору в деяких випадках рекомендується колір 

зробити окремо. І після цього додати його в іншу суміш в кількості, 

яка вам буде потрібно.

• У об'ємну ємність налийте воду, в кількості зазначеному на упаковці 

розчину. оптимальна температура рідини повинна бути близько 35 

градусів. 



Обов'язково дотримуватися цієї умови, інакше ризикуєте 

зіпсувати розчин - і він стане не придатним для роботи. 

• Додаємо суху суміш у воду і ретельно вимішуємо руками. 

Використовувати для перемішування спеціальні 

електроприлади не бажано, так як консистенція може бути 

неоднорідною. А наявність грудок може створити 

неоднорідний колір на стіні і неякісну адгезію.

• Кожен окремий пакет розчину замішуємо в окремій ємності і 

залишаємо для набухання на 12 годин. 

• Після того, як розчин витримали необхідний час, змішуємо 

все суміші в одній ємності і ретельно перемішуємо, щоб 

уникнути неоднорідності кольору.

Плюсом шовкової штукатурки є те, що якщо раптом залишиться 

зайвий розчин, не поспішайте його вкидати. Його можна 

заморозити - низька температура не впливає на якість суміші. І 

при необхідності скористатися ним для часткового відновлення 

покриття, розморозивши цей розчин.



Процес нанесення матеріалу.  Як же правильно наносити

шовкову штукатурку? Порядок нанесення суміші довільний,

кельму тримати під нахилом. Перший шар повинен становити

не більше 2-х мм. При обробці кутів бажано користуватися

кутовим шпателем, щоб уникнути дефектів в роботі. 

Переміщаючи шпатель назовні, формуємо кути. 

Майстри наносять мазки на поверхню наступним чином: 

 У техніці «місяць» - інструментом робимо кругові рухи. 

 Методом «дропп» - хаотичні дрібні мазки.

 Валиком з різними насадками, можемо домогтися ефекту жатого шовку, оксамиту, велюру. 

 Використовуючи трафарет можна зробити рельєфний малюнок.

Другий шар остаточний, бажано виконати його як можна тонше. Тоді і ефект буде приголомшливий.

Як нанести штукатурку мокрий шовк?

Так, штукатурка мокрий шовк наноситься, як і венеціанка: дрібними мазками, притискаючи кельму до 

поверхні, як би розтираємо суміш. Зустрічні хаотичні мазки робимо з невеликим навхлестом. 

Товщина шару не повинна перевищувати 2 мм. Другий шар наносимо не раніше, ніж через 6 годин, 

мазками як би перекривають один одного - принцип цегляної кладки. Для отримання виразного 

ефекту рекомендується зробити третій шар. 



ВИДИ. Шовкова декоративна штукатурка за ефектом нанесення 

може бути трьох видів: мокрого, жатого і гладкого (рідкого) шовку. 

Крім цього є й інші різновиди шовкографії. під камінь; 

• з імітацією зістареної деревини; 

• з мармуровою крихтою; 

• фактурну венеціанську; 

• дощик; 

• битий камінь.

https://www.youtube.com/watch?v=a9Tpcb8XF2w&t=1s-посилання на відео;

https://www.youtube.com/watch?v=zc1fG1Dav04- посилання на відео;

https://www.youtube.com/watch?v=pMzs-q9VUDE- посилання на відео;

Методи нанесення кожного типу різні: 

• Для жатого шовку після основного шару наносять тонкий шар рідкого шовку хаотичними рухами в різні 

боки. Можна користуватися губкою. Через 20хв поверхню розгладжують пластиковим шпателем. 

• Для поверхні "під мокрий шовк" після базового шару, нанесеного венеціанської кельмою, накладають 

другий, виконуючи через 15-20 хвилин кругові рухи валиком в різні боки, роблячи розлучення різними 

за рахунок амплітуди нанесення.

• Класичний спосіб нанесення нагадує попередній, однак при нанесенні другого шару венеціанської 

кельмою поверхню з невеликим рельєфом трохи пригладжують. Рухи повинні бути хвилеподібними і 

довгими. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9Tpcb8XF2w&t=1s-посилання
https://www.youtube.com/watch?v=zc1fG1Dav04-
https://www.youtube.com/watch?v=pMzs-q9VUDE-


• Для структурного малюнка має значення напрямок рухів, їх натиск: інструмент не повинен прилипати 

до стіни. 

• Малюнок «дощиком» наносять під кутом: спеціальну гладилку притискають до поверхні, потім 

відривають, після чого рельєф злегка розгладжують.

Фактури і склад. Фактурність шовкової штукатурки залежить від типу нанесення, щільності складу і 

додаткових включень, а також консистенції. В одних випадках вона відносно гладка, в інших 

оксамитова. Гладкість поверхні пояснюється тонкими волокнами. Крім цього до складу входять 

барвники і металізовані пігменти. Ефект сяйва передається за допомогою вкраплень в суміш 

полімерного розчину мікрочастинок перламутру, за рахунок яких покриття здається об'ємним. Даний 

матеріал виготовляють на основі в'яжучих акрилових полімерів і поліестерових ниток з добавкою 

кварцової крихти, чого немає у рідких шпалер. Головними складовими є волокна бавовни або целюлози. 

За рахунок пластифікаторів збільшується термін служби шовкової штукатурки.



Картка завдання №1

1. Які види шовкографії найпопулярніші?

2. Які техніки нанесення?

3. Рідкі шпалери відносяться до шовкографії чи шпалерних робіт ?

4. Охарактеризуйте підбір стилю і кольору на зображеннях.



Інструктивно-технологічна картка

теми програми: 6. Опорядження та розпис    

поверхонь під шовк, мармур, кісну» 

Картка завдання №2                 теми уроку: 6.2. Підготовка тіла при обробленні поверхонь під імітацію

тканин. Декоративний розпис під шовк вручну. Виконання робіт, що імітують  

оксамит, сукно й замшу. Застосування присипок кварцового піску й       

обпилювань при виконанні робіт з імітації під оксамит, замшу й сукно.

№

п/п

Назва операції Інструменти, 

матеріали

Зображення, 

пояснення

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Відповідно до 
зображення 
поясність імітацію 
та техніку 
виконання. 
Опишіть поетапно 
підготовку під 
оздоблення, 
виконання 
декоративного 
опорядження та 
кольоровий підбір. 
Всі дані занести в 
подану таблицю.



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

