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Тема № 1. Нетрадиційні техніки для створення необхідних ефектів  

                  оформлення вітрин, приміщень та будівель 

УРОК: 10 

Тема: Практична робота:1. Виконати зображення способом наклеювання 

паперу ребром. 

Мета: 

 Ознайомитись з нетрадиційними техніками для створення необхідних 

ефектів оформлення вітрин, приміщень та будівель.. 

Вивчити основні різновиди нетрадиційних технік у декоруванні вітрин, 

приміщень, визначити послідовність виконання підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Пап'є маш'є 

З французької мови цей термін перекладається як "жування папір". Насправді - 

це порваний дрібними шматочками папір або смужки з нього, просочені клеєм. 

Готову масу можна заливати в форму. 

Окремими шматочками обклеюють 

предмети. Після висихання отримані 

вироби прикрашають, застосовуючи 

різні техніки декорування. 

Спочатку цей вид мистецтва з'явився 

на Далекому Сході. Готові вироби 

покривали лаком і прикрашали 

камінням і розписом. Пізніше це 

творчість розвинулося і в європейських 

країнах. У першій половині XVIII 

століття, застосовуючи різні техніки роботи з папером, предмети з пап'є-маше 

починають виготовляти у Франції, потім в Англії і Німеччині. До кінця XIX 

століття це заняття втратило свою популярність. Однак з огляду на його дешевизну 

і простоту таким способом продовжують виготовляти маски, ялинкові іграшки і 

манекени. 

Декупаж 

Це слово співзвучне французькому 

decouper, яке перекладається як "вирізати". 

Декупаж - це різновид декоративного 

мистецтва, яка дозволяє створювати 

зображення і орнаменти на поверхнях за 

допомогою вирізок з паперу. Є дуже цікаву 

і захоплюючу техніку роботи з папером. 

З'явилася вона у Франції в XVII столітті. 

Тут її використовували найчастіше для 

прикраси меблів. Майже через століття 

мистецтво декупажу охопило всю Європу. Згодом техніка стала настільки 

популярною, що на її основі почали створювати картини, спеціально призначені 



для оформлення предметів домашнього ужитку. І сьогодні багато умільці за 

допомогою декупажу дарують друге життя старим речам. 

Вирізання з паперу 

У Стародавньому Китаї мистецтво вирізання з цього матеріалу виникло на тлі 

виготовлення трафаретів, які використовувалися для вишивання. Їх орнаменти 

відрізнялися складністю і оригінальністю. В Японії вирізані з паперу трафарети 

застосовували для друку зображень на тканинах. 

Уже пізніше ця техніка роботи з папером стала відома в Європі і широко 

використовувалася монахами для оформлення рукописів. Після того як матеріал 

став застосовуватися практично повсюдно, люди починають вирізати фігурки, 

людей, тварин і сцени з життя для прикраси жител. І сьогодні в деяких країнах 

проводяться конкурси та фестивалі з цього виду мистецтва, де можна побачити 

дійсно унікальні вироби. 

Декорування паперу 

Відомо безліч способів обробки цього матеріалу. Протягом довгих років 

основним методом прикраси було використання трафаретів з дивовижними 

орнаментами. За допомогою декорованого таким способом паперу оформлялися 

стіни і стелі кімнат, великі і дрібні предмети. З розвитком технологій з'являється 

вид друку, званий штемпелюванням. Він може застосовуватися до будь-якого типу 

паперу або виробам з неї. В даний час такий друк вважається одним з найбільш 

доступних засобів для прикраси паперового полотна. У спеціалізованих магазинах 

можна придбати готові трафарети або зробити їх самостійно з підручних засобів. 

Створення паперових конструкцій 

Вирізаючи, склеюючи і складаючи папір, можна виготовити не тільки красиві, 

але і корисні предмети для будинку. Для цього потрібно вміти використовувати 

техніки роботи з папером і картоном. Створювати можна не тільки прості 

композиції, а й складні об'ємні фігури. 

Складання предметів з паперу сходить до більш давнього мистецтва створення 

виробів з тканини. Найпопулярнішим є виготовлення паперових конструкцій за 

допомогою орігамі. Це техніка, яка дозволяє створювати вироби від простого 

літачка до складних геометричних конструкцій. 

У XIX столітті в деяких європейських країнах складанню фігур з кольорового 

паперу починали навчати ще в дитячих садах. 

Не меншою популярністю користуються конструкції, зроблені з картону. У 

першій половині XX століття з його допомогою виготовляли макети для майбутніх 

скульптур, архітектурних споруд. Останнім часом ця техніка широко 

використовується для створення іграшкових предметів, в тому числі меблів з 

картону. Варто відзначити, що вони відрізняються міцністю, екологічністю і 

дешевизною. 

Що таке паперопластика? 

Це техніка, в основі якої лежить здатність паперу приймати ту чи іншу форму. Це 

декоративне мистецтво, що дозволяє створювати і моделювати об'ємні тривимірні 

композиції і скульптури з паперу. 

З усіх відомих різних технік роботи з папером паперопластика вважається 

найновішим і сучасним видом мистецтва. Перші роботи, виконані даним методом, 

з'явилися на початку минулого століття, а вже до кінця XX століття метод визнали 



окремим видом творчості. Сьогодні паперова пластика знайшла своє застосування 

в оформленні інтер'єрів, створення авангардних атрибутів моди і інших сферах. 

Робота в цій техніці менш кропітка, ніж аплікація, результат більше нагадує об'ємні 

предмети, створені на площині. Макети, картини і скульптури, виконані в стилі 

паперової пластики, відрізняються витонченістю, реалістичністю. 

Орігамі, модульне орігамі, кірігамі 

Це одні з найбільш екзотичних технік: 

1. Орігамі - традиційне японське мистецтво 

роботи з папером, в перекладі це слово 

означає "служіння папір". У класичному 

виконанні фігури роблять з квадратного 

аркушу паперу. Складання його в певній 

послідовності до отримання задуманого 

об'єкта - це і є техніка орігамі. В даний час 

техніка більше нагадує конструювання з 

паперу. Фігури можуть склеюватися або 

збиратися з декількох частин, фарбуватися, 

вирізатися або надрізати. 

2. Модульне орігамі - це одна з різновидів, що виникли від традиційного 

мистецтва. Вона має на увазі збір композиції з декількох окремих однакових 

деталей (модулів). Кожна частина складається класичним способом оригамі, 

а потім вкладається в іншу деталь. Одним з 

найвідоміших виробів в техніці модульного 

орігамі є кусудама - об'ємний об'єкт кулястої 

форми. 

3. Кірігамі - ще один популярний метод роботи з 

папером. Заснований він на вирізання, 

складанні і скручуванні звичайного або 

кольорового матеріалу. Це мистецтво таке ж 

давнє, як і техніка роботи з папером орігамі. У 

традиційному виконанні заготовку 

розмічають, розкроюють, складають і розгортають для отримання об'ємного 

або плоского об'єкта. 

Квіллінг 

Ця назва походить від слова quill, яке означає "пташине перо". Техніка роботи з 

папером квіллінг полягає в 

скручуванні довгих смужок різної 

ширини в спіральки і надання їм 

певної форми. Потім з них створюють 

тривимірні або площинні композиції. 

Метод виник в Європі приблизно в 

другій половині XIV - початку XV 

століття. У XX столітті він був 

практично забутий і тільки в останні 

роки став знову набирати 

популярність. Незважаючи на ставлення до паперу як до чогось тендітному і 

недовговічним, квіллінг змушує повірити в протилежне. Наприклад, на 



виготовлену підставку в цій техніці можна сміливо поставити важкий предмет, не 

пошкодивши при цьому ні одну спіральки. 

Торцювання 

Це декоративне мистецтво відноситься до нетрадиційних технік роботи з 

папером. Дозволяє створювати з неї незвичайні композиції різних видів. В основі 

торцювання лежить робота з гофрованої папером, по центру якої торцем ставиться 

стрижень і злегка закручується. Отриману деталь-торцювання переносять на 

контур малюнка, приклеюють і тільки потім виймають стрижень. З наступними 

елементами надходять точно так же, прикріплюючи кожну частину, важливо не 

залишати порожнеч. 

Торцювання буває: 

1. Контурне, тобто 

торцювання приклеюють по 

контуру малюнка. 

2. Площинне - займає всю 

поверхню зображення. 

3. Об'ємне - кожна деталь 

приклеюється під особливим 

кутом, що дозволяє отримати 

рельєфний малюнок. 

4. Багатошарове - 

торцювання вклеюються один 

в одного. 

 

 Як зробити Пап’є-маше  

   Сьогодні ми з вами поговоримо про пап’є-

маше, це простий спосіб, як з підручних 

матеріалів зробити витвір мистецтва. Що ж 

таке пап’є-маше, це маса з суміші 

волокнистого паперу і клею, яка легко 

піддається формуванню. 

Як бачите, вироби з паперу можуть бути 

настільки різними, цей вид творчості 

неймовірно 

багатогранний. Нам залишається все більше і 

більше дізнаватися про нього. Як мені здається, 

пап’є-маше це трохи більше ніж просто паперова 

виріб. Адже з паперово клейової маси ви виліплює 

справжню скульптуру, хоч невелику, але все ж 

скульптуру. 

Що можна зробити з паперу в техніці пап’є-маше 

Про тонкощі виготовлення ми поговоримо трохи 

пізніше, а поки давайте розберемося, що ж можна 

зробити з паперу в техніці пап’є-маше. Абсолютно 

все, що вашій душі завгодно. Хочете милого 
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ведмедика, будь ласка, вам потрібно всього лише приготувати паперово клейову 

масу і ліпіть з неї що хочете. 

Вам подобаються оригінальні тарілочки і мисочки, все можливо візьміть в руки 

папір, фарби і яскравий декор вже готовий. 

Паперові вироби своїми руками 

   Паперові вироби своїми руками 

займають особливе місце в серці 

кожної людини. Будь то пап’є-маше 

або просто аплікація з паперу. 

Найпрекрасніше, що є на світі, зроблено з 

любов’ю, це як особливий, таємний, 

компонент смачної страви. Ви колись 

знаходили свій старий дитячий малюнок. Про 

який, ви багато років не згадували або 

вважали зовсім втраченим. Коли ви тримаєте 

цю річ в руках, відразу згадується почуття 

неймовірної радості, як ніби всі роки 

дитячого щастя помістилися в один 

маленький аркуш паперу.  

Пап’є-маше з газет 

Для першого варіанту вам знадобиться 

 газети; 

 Клей ПВА; 

 тарілочка; 

 ємність для змішування; 

 вода; 

 ножиці. 
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1. Спочатку вам потрібно підготувати газети, розділіть 

або розірвіть їх на багато маленьких шматочків; 

2. Підготуйте тарілочку, щоб не зіпсувати посуд ви 

можете накрити її харчовою плівкою; 

3. Почнемо роботу, змішайте клей і воду; 

4. Занурюйте кожен шматочок газети в суміш і ліпіть їх 

на тарілочку, вам потрібно зробити так 3 шари, і дати 

паперовій поробці висохнути; 

5. Коли виріб підсох, зробіть ще пару шарів, щоб 

майбутня тарілка добре тримало форму; 

6. Коли всі шари готові, залиште виріб на добу, щоб він 

добре висох. 

7. Тепер залишилося відокремити фігуру від керамічної тарілки підрівняйте 

ножицями і размалюйте; 

Роботи виконані в схожій техніці 
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Пап’є-маше маса для ліплення 

 
Другий спосіб теж не складний, за допомогою такої паперово клейової маси можна 

зробити свою скульптуру. 

Для виготовлення пап’є-маше вам знадобиться: 

 Тонкий папір, серветки або туалетний папір; 

 Клей ПВА; 

 Вода; 

 Фарби. 

1. Підготуємо папір для пап’є-маше, порвіть на маленькі шматочки папір і залийте 

її гарячою водою, і залиште настоюватися, поки папір не розчинитися у воді; 

2. Коли папір розчинилася, приступаємо до роботи, для кращого розчинення паперу 

в воді її можна збити блендером; 

3. Віджимаємо воду; 

4. Змішуємо паперову масу з клеєм ПВА, вимішуємо її як тісто; 

5. Коли маса готова можемо робити нашу фігурку; 

6. Після повного висихання ми можемо прикрасити паперову фігурку; 

7.  Оздоблені фігурки можна покрити лаком. 

 Домашнє завдання: 

 Опрацювати самостійно матеріал 

 Виконати будь яку фігуру в техніці паперопластика 

 Фотографію надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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