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Тема:  Види художньої обробки матеріалів 

Мета: Охарактеризувати види художньої обробки матеріалів; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

        Існує багато видів ручного декорування. Це можуть бути як традиційні види художньої 

обробки матеріалів, з яких виготовлені предмети інтер’єру, так і менш властиві для цих 

матеріалів види декорування. Розглянемо найпоширеніші з них. 

     Вироби з деревини можна декорувати випалюванням (пірографія, піротипія), мозаїкою 

(інкрустація, інтарсія, маркетрі) або різьбленням (плоско-рельєфне, рельєфне, прорізне, 

об’ємне або скульптурне). 

     До найпоширеніших видів декорування виробів із металу належать: карбування, 

інкрустація, тиснення (штампування) (мал. 1). 

 
Мал. 1. Декорування виробів: а — різьбленням; б — карбуванням 

     Одним із досить простих видів декорування є нанесення на поверхню предмета малюнка 

або орнаменту за допомогою трафарету. Цей метод прикрашання інтер’єру сьогодні дуже 

популярний. Спеціальне лекало або трафарет можна придбати у звичайному будівельному 

магазині або виготовити самостійно. За його допомогою оригінальний малюнок можна 

нанести на будь-який виріб (корпусні меблі, посуд) або навіть на стіну. 

    Так само нескладно декорувати поверхні предметів розписом або аплікацією (залежно 

від умінь і бажаного ефекту). Така техніка чудово виглядає на невеликих виробах. Якщо 

розпис виконати досить складно, бо він вимагає певних навичок, то з аплікацією впоратися 

значно легше, головне — вибрати потрібний малюнок і підібрати колір. 

   Одним із найкращих рішень для декорування скляних поверхонь, наприклад дверей, є 

використання вітражів, які сьогодні в моді. У звичайній квартирі вітражі для дверей краще 

обирати з цікавим, але не надто яскравим малюнком. Двері вітальні, приміром, може 

прикрашати вітраж, на якому зображено квітучий сад. Двері спальні гарно виглядатимуть, 

якщо на вітражі будуть зорі й місяць. Двері в кухню може прикрасити вітраж із 

зображенням фруктів тощо. 

   Останнім часом дуже популярно декорувати меблі, посуд та інші предмети інтер’єру в 

техніці декупажу. Цей вид декорування легкий і доступний. Ви можете перетворити 

звичайну пусту пляшку, старий комод або кавовий столик на справжній витвір мистецтва. 

    Часом нам дуже шкода розлучатися зі старими меблями, утім це зовсім необов’язково 

робити. До видів декорування, які надають старим речам нового життя, можна віднести 

покриття предметів або їхніх частин емаллю. Її наносять безпосередньо на поверхню без 

попередньої підготовки. Найчастіше цей вид декору використовують тоді, коли треба 

приховати якісь недоліки. Популярним є також патинування — декоративний прийом, 

метою якого є імітація зістареного матеріалу. Роблять це за допомогою нанесення 

спеціального синтетичного матеріалу (патини), у результаті чого з’являється ефект 

окиснення, потертості, характерних для антикварних меблів. 



    Сьогодні все частіше інтер’єр декорують текстилем завдяки його екологічності та 

безпеці. За допомогою тканин можна створити неповторну атмосферу затишку й комфорту, 

а кімната буде виглядати дуже стильно. 

    Домашній текстиль може або контрастувати з основними кольорами інтер’єру, або 

нюансно доповнювати їх. Головне, щоб вибрані кольори поєднувалися між собою. Тканина 

в елементах декору може бути як однотонною, так і з малюнком. До того ж її можна 

розписати власноруч і отримати оригінальну чудову річ в єдиному екземплярі. 

    Мозаїка — це вид декорування поверхні візерунком із дрібних шматочків різних або 

однакових матеріалів. Мозаїкою можна прикрашати будь-що: стіни, столи, горщики для 

квітів. Це дуже просто й цікаво, при цьому можна створити власний, неповторний візерунок 

із битих черепків посуду, шматочків скла та кахельної плитки. 

   Отже, декорування предметів інтер’єру власноруч є досить корисним і, разом із цим, 

цікавим заняттям. Важливо пам’ятати, що для створення гармонійного простору в одній 

кімнаті має бути не більше п’яти предметів, що акцентують на собі увагу. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Які види ручного декорування вам відомі? 

2. Що таке мозаїка? 

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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