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Тема:  Декорування приміщень 

Мета: Охарактеризувати декорування приміщень; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Декорування (від фр. decor) — це процес прикрашання. Декорувати можна що завгодно: 

стіни, меблі, двері, вікна, посуд, подушки, фіранки тощо. Людина завжди прагнула зробити 

своє житло красивим. У давнину — це старанно вишиті скатертини й рушники, прикрашені 

різьбленням дерев’яні двері, предмети побуту тощо. 

     Сьогодні ми також прагнемо зробити свої оселі затишними й красивими. Цей процес не 

такий складний, як здається, і може бути надзвичайно захоплюючим. 

    Основна мета декорування — досягнення естетичної єдності простору приміщення, 

меблів та декоративних виробів. Декорувати інтер’єр також можна деталями, що надають 

кожній кімнаті особливого характеру. Якщо у квартирі зроблено ремонт, у результаті якого 

гармонійно підібрані кольори, поєднуються матеріали, у кімнатах розставлені меблі, то 

надати індивідуальності оселі можна завдяки деталям. Такими деталями можуть бути 

предмети інтер’єру — будь-які вироби, що доповнюють собою предметне середовище 

приміщення, роблять його унікальним і додають завершеності будь-якій дизайнерській ідеї. 

Виготовити та оформити предмети інтер’єру можуть декоратори — художники, які 

спеціалізуються на декоруванні різних поверхонь та виробів. 

     Але багато хто сьогодні вибирає хенд-мейд — декор, зроблений своїми руками. Він 

набагато миліший, ніж декор професійного дизайнера. Своїми руками можна зі звичайних 

речей створити оригінальний годинник, витончену люстру, дизайнерський столик, 

підставку ручної роботи, неповторні штори, фоторамки тощо (мал. 1).    

 
 Мал. 1. Хенд-мейд декор: а — настінне панно; б — килим із помпонів 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке декорування? 

2. Яка  основна мета декорування? 

3. Що таке хенд-мейд декор? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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