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Модуль ІІ. Дизайн предметів інтер'єру  

Тема: Поняття декорування.  

 Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттям декорування 

Чудовою можливістю змінити зовнішній вигляд виробу інтер’єрного призначення є 

його декорування та оздоблення. Саме ці прийоми надають виробу ексклюзивності, 

довершеності та витонченості. Способи оздоблення виробів тобі відомі з попередніх 

класів. 

Зовсім необов’язково, щоб предмети інтер’єру були дорогими й новими. Завершити 

їх оформлення може допомогти декоратор - фахівець, який спеціалізується на декоруванні 

різних поверхонь та предметів. Кожен декоратор може будь-яку, на перший погляд, 

непривабливу річ перетворити на неповторну деталь інтер’єру. 

Декорування - це набір технік, художніх прийомів, за допомогою яких можна 

підсилити виразні властивості виробу, тобто прикрашання виробу з використанням 

образотворчих засобів. 

Можна декорувати вироби з деревини, металу, скла, пластику, кераміки та інших 

конструкційних матеріалів. 

Декорування виробів умовно можна розділити на два види - за матеріалом 

виготовлення декоративного елементу (дерев’яний декор, текстильний декор тощо) та за 

технікою виконання оздоблення (різьблення, випалювання, карбування, інкрустація, 

декупаж, батик, печворк тощо). 

За способом розміщення елементів декорування може бути формоутворюючим, 

орнаментальним та сюжетним. 

Декор може по-різному розміщуватися на площині. Ти вже знаєш, що таке 

композиція, що таке композиційний центр, і можеш зробити висновок про те, як 

впливатиме спосіб розміщення декору на загальний вигляд виробу. Існують тотальний, 

локальний, контрастний, хаотичний способи розміщення декору. 

У тотальному способі розміщення декор заповнює всю площину виробу, що 

декорується.  

 

 

Мал. Тотальний спосіб розміщення декору 

 

 

 

 

 



У локальному способі декор знаходиться в одному місці - композиційному центрі й 

таким чином формує художній образ виробу. 

 

 
 

Мал. Локальний спосіб розміщення декору 

 

У контрастному (ритмічному) способі декоративні елементи чергуються з 

ділянками не оздобленої декором поверхні. 

 

 
 

Мал. Контрастний спосіб розміщення декору 
 

Хаотичний спосіб декору полягає в методі випадкового розміщення елементів 

оздоблення на виробі. 

 

 
 

Мал. Хаотичний спосіб розміщення декору 

 

Зверни увагу! Усі декоративні та композиційні засоби виразності активно 

проявляють свої властивості в декорі! 

За способом послідовності виконання роботи декорування можна виконувати 

двома способами: наносити декор безпосередньо на конструктивні елементи виробу 

(мал.а) та окремо, виготовляючи декоративні елементи, які потім кріпити до виробу 

(мал.б) (накладний декор). 

 

 
Мал. Способи нанесення декору 

 

Сьогодні для дизайну предметів інтер’єру сучасна промисловість випускає 

величезну кількість різних матеріалів та елементів декору. 



Розглянемо деякі способи декорування виробів. Окремі з них тобі вже знайомі. 

Зокрема, декорувати предмети з деревини можна випалюванням (пірографія, піротипія), 

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

прорізне, об’ємне або скульптурне різьблення). 

До найпоширеніших видів декорування виробів з металу належать: карбування, 

інкрустація, тиснення (штампування). 

Гуцульські майстри для декорування виробів поряд зі стандартними штампами 

широко застосовують спеціальні накатки, за допомогою яких на деревину наносять лінії, 

що складаються з крапок чи паралельних штрихів. Прикладаючи до деревини розпечені 

штампи-піки, народні художники з простих елементів навчилися складати візерунки, що 

вражають своєю красою і безпосередністю. Спосіб термічного декорування деревини 

називається піротипією. 

 

 
 

Мал. Термічне декорування деревини 

 

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

орнаменту за допомогою трафарету. Для цього використовують лекало або трафарет, який 

можна виготовити самостійно і за його допомогою наносити оригінальний малюнок на 

будь-який виріб інтер’єрного призначення. 

 

 
 

Мал. Декорування за допомогою трафарету 

 

Декорування виробу із деревних матеріалів можна також проводити шляхом 

імітації фактури й текстури. 

Імітація фактури й текстури - це перенесення якісних візуальних ознак з одного 

предмета (об’єкта) на інший для створення або досягнення необхідного ефекту. 

Найчастіше використовується дизайнерами в інтер’єрах для творчих цілей або для 

здешевлення процесу виготовлення того чи іншого об’єкта (наприклад, нанесення 

фактури дерева на ПВХ). 

Декорувати поверхні предметів можна також розписом або аплікацією. 

Останнім часом стало дуже популярно декорувати предмети інтер’єру за 

допомогою декупажу. Цей вид декорування доступний абсолютно всім і, разом з тим, 

може перетворити звичайний вішак, горщик для вазона або кавовий столик у витвір 

мистецтва. Це, по суті, декорування за допомогою нанесення картинок, текстур та інших 

деталей. 

 



 

Мал.  Декорування виробів декупажем 

 

Слово decoupage французького походження, означає «вирізати». Отже, техніка 

декупажу - техніка прикрашання, декорування, оформлення виробів за допомогою 

вирізаних паперових мотивів. Її винайшли китайські селяни у XII ст., саме вони зробили 

тонкий барвистий папір і стали прикрашати за його допомогою різні предмети. До Європи 

цей метод декорування прийшов у XVII—XVIII ст. разом з красивими лаковими 

китайськими меблями. 

Популярним є також патинування - це такий декоративний прийом, синонімом 

якого є імітація зістареного матеріалу. Робиться це за допомогою нанесення спеціального 

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

потертості, характерних для антикварних меблів. Патина - характерний розкішний блиск, 

якого дерево набуває з роками. Її відтворення в домашніх умовах проводиться в кілька 

етапів і вимагає великих зусиль. Патинування - це процес нанесення на оброблювану 

поверхню спеціальних складів і морилок. Склади наносяться таким чином, щоб вони 

потрапили в пори дерева, що відкриваються під час механічної обробки. Важливо 

домогтися ефекту патини, за якого деревні глибокі пори виглядали б трохи темнішими й 

контрастнішими, ніж світліші поверхні. Для цього поверхню спочатку фарбують 

повністю, а потім за допомогою губки або тканини прибирають верхній шар, не чекаючи 

висихання. У результаті дерево з вигляду стає більш старовинним і благородним. 

 

 
 

Мал. Патинування деревини 

 

Сьогодні дедалі частіше інтер’єр декорують текстилем, завдяки його екологічності 

та безпеці. За допомогою тканин можна створити неповторну атмосферу затишку й 

комфорту, до того ж такий інтер’єр буде виглядати дуже стильно. 

Тканина в елементах декору може бути як однотонною, так і з малюнком. Її можна 

розписати власноруч і отримати оригінальну чудову річ в єдиному екземплярі. Так 

з’явилася техніка розпису на тканині - батик. 

 

 
 

Мал. Вироби, декоровані батиком 
Сучасний розпис має три популярні варіації виконання: холодний, гарячий, 

вузликовий батик. 

Так, виконуючи холодний батик, тканину слід досить туго натягнути на підрамник. 

Тканина перед роботою повинна бути добре випрана, адже інакше фарби можуть погано 

на неї лягати. Також необхідно підготувати малюнок, який буде переноситися на тканину. 

Його можна зробити самостійно, а за бажання - скористатися вже готовими трафаретами. 

 



 
 

Мал. Імітація: а - фактури дерева; б - текстури матеріалів 

 

Декорування кольорами і відтінками вивчає колористика - наука про колір, його 

поєднання, про закономірності його використання в різних середовищах життєдіяльності 

людини. З основами колористики ти вже ознайомлений, тож можеш експериментувати, 

декоруючи свої вироби. 

Малюнок підкладають під підрамник так, щоб контури його було добре видно крізь 

тканину. Важливо, щоб малюнок не був сильно притиснутий до тканини, адже в цьому 

випадку під час нанесення резерву барвник з малюнка може потрапити на тканину. За 

допомогою спеціальної трубочки резервуюча рідина наноситься вздовж контуру малюнка. 

Контур малюнка, що наноситься, обов’язково повинен бути замкнутим. Коли він 

замкнеться, слід почекати деякий час - контур повинен висохнути. Зазвичай на флаконі з 

резервуючою рідиною зазначено час її висихання. Після висихання контуру можна 

приступати безпосередньо до розпису тканини кольоровими фарбами. 

 

 
 

Мал. Технологія виконання батику 

 

Фарби на тканину слід наносити акуратно, намагаючись уникати випадкових 

бризок і потьоків. Коли всю роботу повністю виконано, настає черга закріплення фарб. 

Різні фарби можуть закріплюватися по-різному, але найкращим варіантом будуть 

термозакріплювальні фарби. У цьому випадку роботу достатньо буде пропрасувати з 

вивороту гарячою праскою (з відпарюванням), щоб фарби «вдрукувались» у тканину. 

Готовий виріб можна використовувати як картину, вставку тощо. 

Багато хто сьогодні обирає «хенд-мейд» - декор, що зроблений власноруч. Для 

цього використовують безліч підручних матеріалів, поєднання яких у кінцевому підсумку 

дає оригінальний ефект. За допомогою мішковини та ґудзиків можна створити 

оригінальний сільський «костюмчик» для глечика під вазон. 



 
 

Мал. Робота в стилі «хенд-мейду» 

 

Для оздоблення, декорування предметних форм використовують також витинанку, 

квілінг, оригамі тощо. 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал. 

2. У чому полягає імітація текстури? 

3. Для чого проводять патинування? 

 

  

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 

Успіхів! 

mailto:gr.ev@ukr.net

