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Група: 16 

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Тема № 5. Техніки виконання рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів,    

                  настінних панно. 

УРОК: 51 

Тема: Практична робота №1: Виконати розпис дерев’яного предмету згідно 
обраної техніки (самчиківський, петриківка, розпис і т. д). 
Мета: 

 Ознайомлення з поняттям розпис, історія виникнення розписів, декоративні 

розписи предметів, техніки виконання розписів. 
 Вивчити способи інсталяцій вітрин, визначити послідовність виконання 

підготовчих робіт; 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 
Як розписати кухонну дошку акриловими фарбами? 
Найзручнішим матеріалом для знайомства з народною творчістю та освоєння 

техніки є акрилові фарби.Вони мають достатню густоту, їх можна змішувати для 
досягнення ефектного зображення. Після розпису дерев'яної дошки такими 
фарбами покривати поверхню лаком необов'язково, оскільки акрил створює міцну 
захисну плівку. 

Для роботи потрібно: 
 обробна кухонна дошка з гладкою площиною; 
 вказані фарби необхідних кольорів; 
 пензлики; 
 трафарети для розпису. 
ВИБИРАЙТЕ ЯКІСНІ ХУДОЖНІ АКРИЛОВІ ФАРБИ, ЯКІ МАЮТЬ ДОСТАТНЮ ГУСТОТУ – 

САМЕ ТАК МАЛЮНОК БУДЕ НАСИЧЕНИМ. 

Поверхня дошки повинна бути рівною, 

якщо на ній є виступи – рекомендується 

застосувати наждачний папір та зашліфувати 

площину дерева. Після цього фахівці 

рекомендують просочити основу білим 

акрилом для того, щоб наступні ескізи рівно 

лягли на дошку. Поки заготівля буде сохнути, 

необхідно перевести малюнок на дерево, або 

виконати ескіз власноруч за допомогою 

простого олівця. 

Особливість отриманих після розпису виробів у тому, що вони мають яскравий і 

насичений колір. Починати розписувати дошку необхідно з великих елементів 

малюнку, поступово переходячи до дрібніших деталей.Щоб виділити окремі деталі 

зображення, розфарбуємо тонким пензлем чорним або білим кольором. 

Після малювання по дереву акриловими фарбами, виріб необхідно ретельно 

просушити. Наступним етапом стане лакування дошки, якщо передбачається 

подальше застосування виробу за призначенням. Якщо готовий результат   
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 виконуватиме лише декоративну функцію, то покривати лаком дошку не потрібно 

— розпис акриловими фарбами самостійно триматиметься на дереві. 

На відео: розпис обробної дошки акрилові фарби. 
https://youtu.be/hiyqcq6777s 

Розпис дерева аквареллю та її особливості 
Технологія розпису дерев'яних основ аквареллю має на увазі швидке нанесення 

фарби на поверхню. Деякі стверджують, що акварель зовсім непридатна для таких 
покриттів, тому що рясна намокання дерева призводить до його псування. 
Виправити ситуацію і навчитися правильно робити розпис по дереву аквареллю 
можна - необхідно лише підібрати грамотну техніку. 

Для початківців розпис акварельними фарбами не повинен бути складною 
процедурою, потренуватися можна на дерев'яних заготовках у вигляді 
матрьошок.Після перекладу малюнка необхідно провести 1 раз мокрим пензлем по 
тій ділянці заготовки, яку потрібно прикрасити. Робиться це для найкращого 
зчеплення фарби. Поетапно спочатку розмальовують великі ділянки, після чого 
надають кольору деталям. 

Використання акварелі по дереву має низку особливостей: 
 здатність створювати легкі та повітряні зображення, оснащуючи їх тінями та 

колірними переходами; 
 відсутність рельєфності мазка, 

чого не скажеш про 
розфарбовування дерев'яних 
основ акрилом або олійними 
фарбами; 

 намальоване на дереві 
аквареллю обличчя 
найточніше правдиво передає 
відтінки; 

 можливість змішування 
аквареллю з іншими видами 
фарб для розпису по дереву. 

Готовий продукт можна покрити прозорим лаком. Аквареллю також прикрашають 
фони на панно, адже ця фарба – пігмент, розбавлений водою, який найбільше 
підходить для великих ділянок. 

Гуаш для розпису як альтернатива 
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Обробна дошка для кухні - один з практичних предметів регулярного побуту. Щоб 

ця приналежність щодня радувала око, її рекомендується розписати, зробити це 

можна фарбами гуашевими по дереву. Такий матеріал, що барвить, має схожість з 

акрилом, проте по насиченості трохи програє. 
Розпис по дереву гуашшю складається з таких етапів: 
1. Шліфування дошки. 

Якщо поверхня виробу 
була недостатньо 
рівною, її необхідно 
відполірувати 
наждачним папером. 

2. Захист структури.Якщо 
дошка не має лакового 
покриття, її необхідно 
обробити морилкою. 

3. Грунт. Для цього використовується акрил будь-якого відповідного кольору. 
Дерев'яну дошку варто акуратно покрити фарбою без прогалин. Це сприятиме 
легкому та швидкому розфарбовуванню. 

4. Малюнок. Після перекладу зображення або самостійного малювання необхідно 
розпочинати розпис на дошці. Для початківців краще вибирати прості орнаменти 
чи квіткові мотиви. Перш ніж розфарбовувати дерево гуашшю, можна додати в 
баночку трохи клею ПВА для кращого зчеплення. 

5. Лакування. Після закінчення процесу рекомендується розкрити виріб лаком. 
Можна використовувати будь-який склад, який є вдома, проте найбільш 
підходящим вважається акриловий лак без запаху. 

Майстер-клас, представлений нижче на фото, розрахований на людей, які не 
мають навичок у розписі кухонних дощок. Розпис по дереву приносить задоволення, 
а отриманий результат захоплює всіх оточуючих. 

НАНОСИТИ ЛАК НА ГОТОВИЙ 

ВИРІБ НЕОБХІДНО КІЛЬКА 

ШАРІВ, АЛЕ ПІСЛЯ ПОВНОГО 

ВИСИХАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО 

ШАРУ. КУХНЯ - МІСЦЕ, ДЕ 

ПОСТІЙНО ВПЛИВАЄ ВОЛОГА, 

ТОМУ ЦЕЙ ЕТАП ВВАЖАЄТЬСЯ 

ОБОВ'ЯЗКОВИМ. 

Методи перекладу малюнку 
на основу 

Деякі любителі малювати 
по дереву лише з досвідом 
починають самостійно 
зображати картинки на 
дереві. Початківцям таке 
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заняття не під силу, тому виникає питання, які існують способи перевести 
картинку на дерев'яну основу? Про них докладніше можна дізнатися нижче: 
 Копірка. Цей метод вважається 

найпростішим – для нього потрібна 
наявність звичайної темної або (у разі 
чорної основи) білої копірки. 
Роздрукований лист накладається на 
копірку, під якою розміщена заготівля з 
дерева. За допомогою ручки малюнок 
обводять по контуру повністю. У результаті 
заготівлі утворюється зображення, що 
можна розмалювати. Отриманий 
розписаний виріб відрізняється акуратністю. 

 Калька. Щоб розпис мав гарні межі, можна скористатися калькою. Для цього її 
накладають на підготовлений малюнок та 
обводять його за контурами. Далі листок 
перевертають і рясно натирають графітом. 
Після цього кальку накладають на дерево 
та гострим предметом обводять 
зображення. За допомогою такого методу 
реально намалювати навіть найскладніші 
візерунки. 

 Мило. Спосіб аналогічний попередньому, 
проте добрий, коли шаблони для розпису перекладаються на чорну поверхню. 
Потрібно повторити ті самі операції, тільки натерти кальку не графітом, а 
милом. 
Для відточування майстерності фахівці рекомендують використати різні 

технікирозписи на дереві. Непогано малювати і на колишній дерев'яній основі під 
тацю, на скриньці або інших речах. Отримані вироби можна дарувати в подарунок 
або прикрашати будинок. 

https://www.youtube.com/watch?v=kA0Dz60Znlg 
https://youtu.be/8SG_C98QIpY 
 

 Домашнє завдання: 
 Опрацювати матеріал, виконати короткий конспект. 

 За власним бажанням обрати спосіб виконання практичної роботи. 

 Обрати декоративний розпис. 

 Створити ескіз, перенести його на дерев’яний виріб. 

 Виконати кольоровий розпис фарбами (за власним бажанням якими) 

 Фотографію виконаного розпису дерев’яного виробу надіслати 

викладачу mTanatko@ukr.net 
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